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Γιορτάστε τη δική σας
Canada day

στη φιλόξενη Danforth

Μήνυμα ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις 
καλής γειτονίας με την Τουρκία αλλά 
δεν είναι διατεθειμένη να απεμπολήσει 
κυριαρχικά της δικαιώματα, έστειλε από το 
Αγαθονήσι η Κατερίνα Σακελλαροπούλου. 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε, 
μεταξύ άλλων, ότι διαχρονική επιδίωξη 
της Ελλάδας είναι να διατηρούνται σχέσεις 
καλής γειτονίας και συνεργασίας με την 
Τουρκία και πρόσθεσε ότι η χώρα μας 
επενδύει στην ειρηνική συνύπαρξη και 

συνεργασία των δύο λαών. «Δεν είναι 
διατεθειμένη όμως να απεμπολήσει 
κυριαρχικά της δικαιώματα ή να αποδεχθεί 
αμφισβητήσεις εθνικών εδαφών. Η 
διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας 
και της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο 
αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής μας 
στρατηγικής», υπογράμμισε η Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου.

Σακελλαροπούλου από Αγαθονήσι: 
Η ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη 
να απεμπολήσει κυριαρχικά της 

δικαιώματα 

Το κλασικό, πλέον, «μπήκε ο τέταρτος, 
βγήκε ο βδόμαδος», φέτος συμπίπτει και 
με την εθνική εορτή, της  1ης Ιουλίου, 
που δεν είναι άλλη από την «Canada 
Day». Προφανώς και αναφερόμαστε 
στη Συμφωνία της Βορείου Αμερικής του 
1867 και τη δημιουργία της Καναδικής 
Επικράτειας ως αυτόνομο κράτος. Είναι 
μια σχετικά καινούργια γιορτή που μάθαμε 
να τη γιορτάζουμε, επίσημα και μάλιστα ως 
αργία, από το 1982 και μετά.

Εν προκειμένω, λοιπόν, είναι μια 
υπέροχη ευκαιρία στην «Ημέρα του 
Καναδά», να «κολλήσετε» και δύο 
μερούλες ακόμα, Πέμπτη και Παρασκευή 
και να φτιάξετε ένα υπέροχο πενθήμερο 
μικρής αδειούλας ή και …«κοπάνας» που, 
σ’ αυτήν την περίπτωση, θα είναι απολύτως 
…δικαιολογημένη και κυριολεκτικά με 
άδεια από τη …Σημαία.

σελΙΔα 16
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Συμπληρώσαμε 40 χρόνια στην υπηρεσία του Ελληνισμού. Είμαστε 
ένα από τα πρώτα ελληνικά φαρμακεία του Τορόντο. Χάρη στην 
προτίμησή σας και την αγάπη σας ξεχωρίσαμε. Γίναμε ένα από τα 
πιο δημοφιλή φαρμακεία. Το χρωστάμε σε σας. Σας ευχαριστούμε 
θερμά και σας προσκαλούμε κι αυτή τη χρονιά να συνεχίσετε να 
μας επισκέπτεσθε διότι θα έχουμε στο άμεσο μέλλον.... εκπλήξεις!!! 
Διαθέτουμε ειδικευμένο προσωπικό. Δε χρεώνουμε τα $2.00 για 
τους συνταξιούχους.  Διαθέτουμε τα πιο πολλά εμβόλια που 
κυκλοφορούν.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣTΟΥΜΕ!

PAPE
DRUG MART

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ανοικτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9πμ-6μμ

Σάββατο 9πμ - 2μμ
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης Θεοφάνης Χαλκούσης

• Εκτελούμε συνταγές παντός είδους
• Δεχόμαστε όλες τις ασφάλειες
• Εχουμε μεγάλη ποικιλία σε βιταμίνες

• Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά
• Είδη για διαβητικούς
• Ηλεκτρικοί μετρητές για ζάχαρο

416.461.3581
email:  751papedrugmart@gmail.com

751 Pape Avenue, Toronto ON M4K 3T1
Δίπλα στο Pape Subway

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

AΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Οι καιρικές προβλέψεις για το 
πενθήμερο που λέγαμε είναι άριστες, 
σε σημείο που προβλέπεται ότι 
θα «χτυπήσουμε» τα πολυπόθητα 
30άρια, συνεπώς δεν θα έχετε καμία 
απολύτως δικαιολογία για να κλειστείτε 
σπίτι. Εκμεταλλευθείτε την καλοκαιρία 
και είτε εποχούμενοι για μακρινές 
αποστάσεις, είτε ποδαράτο με το 
…«πεζό 2», ξεχυθείτε στους δρόμους.

Σε όσους σκεφτούν την ποδηλασία, 
προτείνουμε να το ξανασκεφτούν. 
Κρίνοντας από μία κυριακάτικη βόλτα, 
αυτό που διαπιστώσαμε –με έκπληξη 
για να πούμε την πάσα αλήθεια– ήταν 
πως επικρατούσε …«μποτιλιάρισμα» 
σε όλους τους ποδηλατοδρόμους. 
Και όταν μιλάμε για «μποτιλιάρισμα» 
το εννοούμε! Φτερό-ρόδα και ρόδα-
φτερό, πήγαιναν όλοι. Ήταν σαν 
να είχαν βγει όλα τα ποδήλατα του 
Τορόντο σε όλους τους δρόμους. Μα 
σε όλους…

Προφανώς, μετά τον εγκλεισμό 
και τα περιοριστικά μέτρα, λόγω 
πανδημίας, οι άνθρωποι ήθελαν 
να ξεσκάσουν, αλλά τέτοιο πράγμα 
δεν είχαμε συναντήσει άλλη φορά. 
Παρόμοια κοσμοσυρροή αναμένεται 
και σ’ όλα τα αξιοθέατα σημεία της 
πόλης, οπότε καλά θα κάνετε, αν 
χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο για την 
έξοδό σας, να οπλιστείτε και με τα 
κατάλληλα αποθέματα υπομονής, 
για να αντιμετωπίσετε την κίνηση 
και τα όποια προβλήματα που 
ίσως προκύψουν στους χώρους 
στάθμευσης.

Αντ’ αυτού, έχουμε να σας 
προτείνουμε κάτι διαφορετικό: Η Dan-
forth –ναι, ναι, καλά διαβάσατε, η 
δική μας Danforth--  προσφέρεται για 
τέτοιου είδους εξορμήσεις. Με τέτοιο 
καιρό και μετά από τόση κλεισούρα, 
που έχουμε μάθει κάθε χιλιοστό από 
τα τέσσερα ντουβάρια του σπιτιού 
μας, η Danforth είναι ο απόλυτος και 

τέλειος προορισμός.
Τα εστιατόρια έχουν ανοίξει, έχουν 

βγάλει τα τραπεζάκια τους έξω και σας 
περιμένουν. Μπορείτε να ξεκινήσετε 
από τη μία άκρη και να πάτε μέχρι την 
άλλη, μέχρι να βρείτε το μέρος που θα 
σας αρέσει περισσότερο. Και δόξα τω 
Θεώ, υπάρχουν μπόλικα για όλα τα 
βαλάντια, όλα τα γούστα και όλες τις 
ορέξεις! Από απλές τυρόπιτες, μέχρι 
ειδικούς μεζέδες που, λόγω ζέστης, θα 
τους συνοδεύσετε και με μία παγωμένη 
μπύρα. Ή και δύο… Αρκεί να θυμάστε 
αυτό που έλεγε και ο αείμνηστος 
Μίμης Φωτόπουλος: «το πιοτί, θέλει 
ρέγουλα»… Οπότε, προσοχή, γιατί θα 
υπάρχουν και «αλκοτέστ» και θα ‘ναι 
αμαρτία να σας βγει ξινή η βόλτα.

Αν δε, κουραστείτε από την 
πεζοπορία, μπορείτε να «αράαξετε» 
(δείτε το και αυτό ως παρετυμολογία, 
του Μίμη Φωτόπουλου) στην 
πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου και να 
απολαύσετε τον καφέ σας ή το παγωτό 
σας.

Με άλλα λόγια, ό,τι τραβάει η 
καρδούλα σας θα το βρείτε εκεί. Η 
Danforth τα προσφέρει όλα σε καλές 
τιμές, αξεπέραστη ποιότητα και, 
όπως είπαμε, με τα τραπεζάκια έξω, 
για να μας δει και λίγο ο ήλιος και να 
κάνουμε, επιτέλους, το πολυπόθητο 
«ηλιόλουτρο».

Σε τελική ανάλυση, η «άλλη», 
ιδιαίτερη πατρίδα ενός εκάστου από 
μας, είναι οι αναμνήσεις μας. Και όσοι 
από μας έχουμε ζήσει την Danforth, από 
τις παλιές της δόξες μέχρι και σήμερα 
που έχει έναν πιο «κοσμοπολίτικο» 
χαρακτήρα, ανήκουμε σ’ αυτούς που 
μας χάρισε πολλές καλές αναμνήσεις. 
Ευκαιρία να τις ξαναθυμηθούμε ή για 
τους νεότερους να δημιουργήσουν 
καινούργιες.

Μια βόλτα στην Danforth θα σας 
χαρίσει μια ιδιαίτερη «Μέρα του 
Καναδά» και θα είναι υπεραρκετή για 
να σας πείσει να την επισκεφθείτε 
ξανά και ξανά.

Από τη σύνταξη της Εβδομάδας

Γιορτάστε τη δική σας
Canada day

στη φιλόξενη Danforth
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Απαγορεύονται οι 
αντισυγκεντρώσεις - Οι 
ευθύνες των διοργανωτών 
- Ιδιώνυμο η συμμετοχή 
σε διαδήλωση που έχει 
απαγορευτεί - Δυνατοί 
οι περιορισμοί όπως η 
κατάληψη μέρους του 
οδοστρώματος, η μερική 
διαφοροποίιηση της 
διαδρομής και η αποβολή 
διαδηλωτών
Στην Βουλή κατατέθηκε 
το νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη για τις 
δημόσιες υπαίθριες 
συναθροίσεις.

Το νομοσχέδιο καθιερώνει την 
υποχρέωση έγκαιρης γνωστοποίησης 
της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης 
στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική 
ή λιμενική αρχή από τον οργανωτή 
της. Όμως, εάν μια συνάθροιση 
δεν γνωστοποιηθεί δεν καθίσταται 
παράνομη εξ αυτού και μόνον του 
λόγου.

Με απόφαση του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη καθιερώνεται 
ειδική ιστοσελίδα. Σε αυτήν θα 
προσφέρεται εκ των προτέρων 
αλλά και σε πραγματικό χρόνο 
ενημέρωση προς τους πολίτες, γιια 
τις προγραμματισμένες μέλλουσες ή 
τρέχουσες εκδηλώσεις, πορείες και τις 
σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι πληροφορίες θα 
ανατροφοδοτούνταιι συνεχώς, μέσω 
διάδρασης, με τη συμμετοχή των 
αρμόδιων αρχών αλλά και των πολιτών, 
προκειμένου να διευκολύνεται η 
ακώλυτη μετακίνησή τους, ταυτόχρονα 
με την τυχόν διεξαγωγή λοιπών 

εκδηλώσεων.

Οι ευθύνες του οργανωτή 
της συγκέντρωσης

Ο οργανωτής της συγκέντρωσης 
υποχρεούται να μεριμνά για την 
ομαλή διεξαγωγή της συνάθροισης 
όπως ορίσθηκε, με τη λήψη κάθε 
αναγκαίου και πρόσφορου μέτρου, 
να ενημερώνει τους μετέχοντες στη 
συνάθροιση για την υποχρέωσή τους 
να μη φέρουν αντικείμενα πρόσφορα 
για την άσκηση βίας, να λαμβάνει 
τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην 
εισχωρούν στη συνάθροιση τρίτα 
άτομα, ο ορισμός επαρκούς αριθμού 
ατόμων, τα οποία παρέχουν συνδρομή 
στην περιφρούρηση της συνάθροισης, 
να συνεργάζεται με τις αστυνομικές ή 

λιμενικές αρχές και να συνδράμειι στην 
υλοποίηση των υποδείξεών της για τα 
θέματα τήρησης της τάξης.

Επίσης, ορίζεται αστυνομικός ή 
λιμενικός διαμεσολαβητής που θα 
αναλάβει τον ρόλο συνδέσμου με τον 
οργανωτή, ώστε μέσω της άμεσης 
μεταξύ τους επικοινωνίας, να υπάρξει 
ομαλή και σύννομη διεξαγωγή της 
δημόσιας συνάθροισης. 

Πότε απαγορεύονται 
οι συγκεντρώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
νομοσχεδίου, μια διαδήλωση δύναται 
να απαγορευτεί για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας ή αν ο σκοπός της 
συνάθροισης αντιτίθεται στον σκοπό 
άλλης συνάθροισης, η οποία έχει ήδη 

γνωστοποιηθεί αρμοδίως κατά την 
προβλεπόμενη διαδικασία, δεν έχει 
απαγορευθεί και προγραμματίστηκε 
να πραγματοποιηθεί ή βρίσκεται ήδη 
σε εξέλιξη στην ίδια περιοχή ή κοντά 
στην περιοχή αυτή και κατά τον ίδιο 
χρόνο ή λόγω σοβαρής απειλής 
διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής 
ζωής συγκεκριμένης περιοχής, η 
οποία συντρέχει ιδίως όταν απειλείται 
από τη συνάθροιση η διατάραξη της 
κοινής ειρήνης ή της ασφάλειας των 
συγκοινωνιών.

Στη δεύτερη και στην τρίτη περίπτωση, 
η αστυνομική ή λιμενική αρχή δύναται να 
υποδεικνύει ενδεικτικά, ως εναλλακτική 
επιλογή, άλλες περιοχές, κατάλληλες 

στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις - Τι προβλέπει

[
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για τη διεξαγωγή της συνάθροισης. 
Επιπλέον, προβλέπεται ότι η απόφαση 
έγκρισης ή απαγόρευσης μιας δημόσιας 
υπαίθριας συνάθροισης κοινοποιείται 
στον οργανωτή εγκαίρως πριν από τον 
αιτηθέντα για την πραγματοποίησή της 
χρόνο.

Πότε μπορούν να επιβληθούν 
περιορισμοί σε συγκέντρωση
Στο άρθρο 8 καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι 
επιτρεπτή η επιβολή περιορισμών 
σε επικείμενη ή εν εξελίξει δημόσια 
υπαίθρια συνάθροιση. Οι περιορισμοί 
δύνανται να επιβληθούν, εάν 
πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της θα 
διαταράξει την κοινωνικοοικονομική 
ζωή της συγκεκριμένης περιοχής 
δυσανάλογα ενώ σε περίπτωση 
εν εξελίξει δημόσιας υπαίθριας 
συνάθροισης εάν η διεξαγωγή της, 
λόγω των συγκεκριμένων περιστάσεων, 
προκαλεί, αντίστοιχα, δυσανάλογο 
αποτέλεσμα. 

Παράλληλα, το νομοσχέδιο 
εξειδικεύει και τους περιορισμούς που 
μπορούν να τεθούν κατά τη διάρκεια 
μιας συγκέντρωσης. Μεταξύ αυτών η 
κατάληψη μέρους του οδοστρώματος 
ή μερική διαφοροποίηση της 
διαδρομής, η αποβολή ατόμων από 
τη συνάθροιση καθώς και μέτρα κατά 
της παρακώλυσης της πρόσβασης 
σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς 
κοινής ωφέλειας και νοσηλευτικά 
ιδρύματα.

«Περιορισμοί, είναι ιδίως η κατάληψη 
μέρους μόνον του οδοστρώματος 
ή άλλου δημόσιου ανοικτού μη 
περιτοιχισμένου χώρου, η μερική 
διαφοροποίηση της διαδρομής 
κινούμενης συνάθροισης, η αποβολή 
και απομάκρυνση από τον χώρο 
της συνάθροισης ατόμων τα οποία 
φέρουν αντικείμενα και εκδηλώνουν 
συμπεριφορές που θέτουν σε 
διακινδύνευση την ανθρώπινη ζωή 
ή τη σωματική ακεραιότητα ή τα 
περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών ή 
τη δημόσια περιουσία ή εμποδίζουν την 
ακώλυτη άσκηση του δικαιώματος του 
συνέρχεσθαι των συναθροισθέντων και 
την ομαλή εξέλιξη της συνάθροισης, 
καθώς και η μη παρακώλυση της 
κυκλοφορίας και της πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς 
κοινής ωφέλειας και νοσηλευτικά 
ιδρύματα».

Ιδιώνυμο αδίκημα η συμμετοχή 
σε συνάθροιση που έχει 

απαγορευτεί νόμιμα
Με βάση το άρθρο 13 η συμμετοχή 

σε συνάθροιση που έχει απαγορευτεί 
νόμιμα με απόφαση της αρμόδιας 
αστυνομικής ή λιμενικής αρχής ή 
παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή δημόσιας 
υπαίθριας συνάθροισης θεωρείται 
ιδιώνυμο αδίκημα και τιμωρείται 
με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. 
Παράλληλα, «όσοι αλλοιώνουν 
ή επιχειρούν να αλλοιώσουν με 
βιαιοπραγίες τον ειρηνικό χαρακτήρα 
δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης 
τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) 
ετών».

Επίσης, ο οργανωτής της 
συγκέντρωσης θα ευθύνεται για την 
αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη 
της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας 
και της ιδιοκτησίας τους, από τους 
συμμετέχοντες στη διαδήλωση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:
«1. Το παρόν σχέδιο νόμου καλύπτει 

ένα αναμφίβολα υπαρκτό κενό 
στην προστασία των ατομικών και 

κοινωνικών ελευθεριών υπό το ισχύον 
Σύνταγμα, και επιχειρεί να διαμορφώσει 
ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για 
την άσκηση του δικαιώματος του 
συνέρχεσθαι και ειδικότερα τη διενέργεια 
δημοσίων συναθροίσεων. Σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 
11 του Συντάγματος, η Αστυνομία 
μπορεί να παρίσταται στις δημόσιες 
υπαίθριες συναθροίσεις, ενώ δύναται 
να τις απαγορεύει, αφενός, γενικά 
«αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός 
κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια» 
και αφετέρου, σε ορισμένη περιοχή, 
«αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της 
κοινωνικοοικονομικής ζωής» και τούτο 
«όπως νόμος ορίζει» (δεύτερο εδάφιο 
της παρ. 2 του άρθρου 11). Πρόκειται 
για ειδική «επιφύλαξη του νόμου», 
αφού από το Σύνταγμα καταλείπονται 
στον κοινό νομοθέτη στενά περιθώρια 
για ρύθμιση της άσκησης του 
συγκεκριμένου δικαιώματος και για τον 
περιορισμό του.

2. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 
επιδιώκεται η διασφάλιση της άσκησης 
του δικαιώματος του συνέρχεσθαι 
δημοσίως και εν υπαίθρω, εντός ενός 
ευλόγου θεσμικού πλαισίου, που συνάδει 
προς την αρχή της αναλογικότητας και 
είναι εναρμονισμένο με τις επιταγές του 
άρθρου 11 του Συντάγματος και του 
άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(«ΕΣΔΑ»), ώστε αφενός μεν να 
προστατεύεται η δημόσια ασφάλεια 
και να μην διαταράσσεται υπέρμετρα 
η κοινωνικοοικονομική ζωή ορισμένης 
περιοχής, αφετέρου δε να διασφαλίζεται 
ισόρροπα η ακώλυτη άσκηση του 
συγκεκριμένου δικαιώματος των 
πολιτών.

Ταυτόχρονα, επιχειρείται η σαφής 
οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της 
αστυνομικής αρχής στο πλαίσιο 
μιας έννομης τάξης που σέβεται και 
υπερασπίζεται τις εγγυήσεις του 
κράτους δικαίου. Για τον λόγο αυτό 
ρυθμίζεται το δικαίωμα όχι μόνον της 
οριστικής, αλλά και της προσωρινής 
δικαστικής προστασίας των θιγομένων 
από τα αστυνομικά μέτρα.

3. Επιπροσθέτως, με το Μέρος 
Β’επιχειρείται η συγκέντρωση σε ένα 
ενιαίο νομοθέτημα ενός καίριου αριθμού 
διατάξεων που αφορούν σε φορείς και 
υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη. Η εν λόγω νομοθετική 
πρωτοβουλία κρίνεται αναγκαία, 
προκειμένου να επικαιροποιηθούν 
διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται 
πλέον στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
ανάγκες, ενώ επίσης αποσκοπεί 
στην αντιμετώπιση ζητημάτων που 
δυσχεραίνουν το έργο της διοίκησης. 
Ως γνωστόν, οι αποσπασματικές 
ρυθμίσεις οδηγούν σε πολυνομία, 
σύγχυση αρμοδιοτήτων, ανασφάλεια 
δικαίου και εν τέλει στη μη εφαρμογή ή 
πλημμελή εφαρμογή του νόμου. Στόχος 
της εν λόγω νομοθετικής πρωτοβουλίας 
είναι επομένως, η επιτάχυνση και η 
συνοχή του διοικητικού έργου καθώς 
αποφεύγεται η εισαγωγή πλήθους 
κατακερματισμένων διατάξεων που 
αφορούν στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη σε σχέδια νόμων έτερων 
Υπουργείων με τη μορφή τροπολογιών»
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εξουσιοδότηση και 
υπεύθυνη δήλωση 
μέσω του gov.gr 
και για κατόχους 

κινητών με αριθμό 
εξωτερικού

Την δυνατότητα να εκδίδουν 
εξουσιοδοτήσεις και να υπογράφουν 
υπεύθυνες δηλώσεις από το κινητό ή τον 
υπολογιστή τους μέσω του gov.gr έχουν, 
πλέον, και οι κάτοχοι κινητών τηλεφώνων 
με αριθμό εξωτερικού, κατόπιν τεχνικής 
αναβάθμισης στην οποία προχώρησε το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Έτσι, επιλύθηκε ένα πρόβλημα για 
εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κατοίκους 
εξωτερικού, οι οποίοι διαθέτουν κωδικούς 
Taxisnet και κωδικούς web banking σε 
κάποια εκ των συστημικών τραπεζών, 
αλλά δεν διαθέτουν κινητό με ελληνικό 
αριθμό.

Η διαδικασία έκδοσης εξουσιοδότησης 
και υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης 
ψηφιακά μέσω του gov.gr είναι 

Αγαπητές συμπατριώτισσες, 
αγαπητοί συμπατριώτες,
Ελληνίδες και Έλληνες 
της Διασποράς,

Την επόμενη χρονιά, σύσσωμος ο 
Ελληνισμός θα εορτάσει την επέτειο 
των 200 ετών από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης, ένα έτος-
ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του 
Έθνους μας. Μέσα από μια σειρά 
δράσεων και πρωτοβουλιών, που 
θα αναληφθούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, φιλοδοξούμε η επέτειος 
αυτή να αποτελέσει μια ευκαιρία 
για απολογισμό του παρελθόντος, 
κατανόηση του παρόντος και ενατένιση 
του μέλλοντος.

Η συμβολή του Ελληνισμού της 
Διασποράς στην Εθνική Παλιγγενεσία 
του 1821, όπως και στους υπόλοιπους 
αγώνες του ελληνικού λαού για 
ελευθερία και ευημερία, υπήρξε 
καθοριστική. Αναπόσπαστο και 
ζωογόνο τμήμα του Έθνους μας, ο 
Οικουμενικός Ελληνισμός δεν μπορεί 
παρά να είναι δυναμικά παρών και 
αυτήν τη φορά. Σας προσκαλούμε να 
γίνετε ενεργό μέρος της συλλογικής 
αυτής προσπάθειας, έτσι ώστε να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 
προβάλουμε την Πατρίδα μας σε όλον 
τον κόσμο, με τον τρόπο που αρμόζει 
στην Ιστορία και στην Παράδοσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
«Ελλάδα 2021» που συγκροτήθηκε 

από τον Πρωθυπουργό για το 
συντονισμό του εορτασμού, έχει 
δημιουργήσει ειδική διαδικτυακή 
πλατφόρμα υποβολής προτάσεων 
για την πραγματοποίηση δράσεων 
και εκδηλώσεων (https://apply.
greece2021.gr/). Σκοπός είναι ο όσο 
το δυνατόν καλύτερος συντονισμός 
και η μέγιστη δυνατή προβολή των 
δράσεων που θα υλοποιηθούν. Η 
πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή 

μέχρι το τέλος Ιουλίου 2020. Σε αυτή 
μπορούμε όλοι να καταθέσουμε τις 
δικές μας προς υλοποίηση ιδέες, οι 
οποίες και θα καταγραφούν στο Εθνικό 
Ενιαίο Ημερολόγιο.

Με τη βεβαιότητα ότι ο Απόδημος 
Ελληνισμός θα καταστεί αρωγός στο 
εξαιρετικά σημαντικό αυτό εγχείρημα, 
σας αποστέλλουμε τους πλέον 
θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς 
μας.

προς τον Aπόδημο ελληνισμό για τον 
εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη 

της ελληνικής επανάστασης

Κοινή επιστολή του Υφυπουργού 
εξωτερικών Κωνσταντίνου Βλάση και της 
Προέδρου της επιτροπής «ελλάδα 2021» 

Γιάννας αγγελοπούλου-Δασκαλάκη 

εξαιρετικά απλή. Για την ταυτοποίηση 
του χρήστη, η είσοδος γίνεται με τους 
κινητούς Taxisnet. Προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η έκδοση εξουσιοδότησης 
και η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης, 
απαιτείται η αποστολή κωδικού μιας 
χρήσης (OTP) στο κινητό του χρήστη. Το 
δεύτερο επίπεδο ταυτοποίησης που έχει 
εισαχθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης είναι η επιβεβαίωση 
ότι το κινητό στο οποίο θα αποσταλεί 
ο κωδικός ανήκει όντως στον χρήστη 
της υπηρεσίας. Η επιβεβαίωση αυτή 
παρέχεται αυτομάτως για τους χρήστες 
που επιλέγουν την είσοδο στο gov.
gr μέσω των κωδικών web banking, 
εφόσον πρόκειται για τον αριθμό που 
έχουν δηλώσει στην τράπεζά τους, είτε 
είναι ελληνικός είτε προέρχεται από 
οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Στο πρώτο τρίμηνο της δοκιμαστικής 
λειτουργίας του gov.gr έχουν 
εκδοθεί περισσότερες από 575.000 
εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες 
δηλώσεις. Με την αναβάθμιση της 
διαδικασίας αυξάνεται σημαντικά ο 
αριθμός των δυνητικών χρηστών, 
καθώς πρόκειται για υπηρεσίες που θα 
διευκολύνουν τη σχέση των πολιτών που 
διαμένουν στο εξωτερικό με την Ελλάδα.
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 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East
 Unit 26
(289) 316-0568
margaronis@allstate.ca

R

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Εμπορικό σήμα    που χρησιμοποιείται υπό την άδεια της Ασφαλιστικής AllstateR

Καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

-Αχ Σκλάβε, για άλλη μια φορά δεν 
ξέρω από που να αρχίσω... Σε πρώτη 
φάση όμως θέλω να σου πω ένα 
ευχαριστώ, για το μήνυμα που έστειλες 
σε κάποιους δικούς σου ανθρώπους...

-Τι εννοείς μικρέ;
-Έλα τώρα, μη κάνεις πως δεν 

καταλαβαίνεις... Δεν θυμάσαι που σου 
ζήτησα την προηγούμενη εβδομάδα 
να στείλεις μήνυμα, μπας και στείλω 
κανένα τιμολόγιο; Με πήραν, που λες,  
τηλέφωνο και μου είπανε να περάσω για 
να πάρω επιταγή.... Τελικά και από κει 
πάνω κάνεις πολύ καλή δουλειά...

- Με τόσο κυνηγητό που πέφτει μικρέ, 
είπα και γω να βάλω ένα χεράκι...

- Καλά έκανες Σκλάβε.. Άκου τώρα το 
καινούργιο. Είναι κάτι ανθρωπάκια εδώ 
κάτω, κακόψυχα, που δεν έχουν ίχνος 
ντροπής μέσα τους και το θράσος τους 
ξεπερνά κάθε όριο. Προσπάθησαν που 
λες να προσεγγίσουν τους συνεργάτες 
της εφημερίδας μας με σκοπό να τους 
ψήσουν να με πουλήσουν...

-Ε και; Να χαίρεσαι μικρέ....
-Δεν το κατάλαβα αυτό!
-Με αυτή τους την κίνηση, ναι μεν δε 

κατάφεραν τίποτα, σου έδωσαν όμως 
να καταλάβεις τι ανθρώπους έχεις κοντά 
σου... Κατάλαβες τώρα μικρέ;

- Έχεις δίκιο Σκλάβε... Δεν το είχα 
σκεφτεί έτσι.

-Μικρέ όταν σε κυνηγάνε, σημαίνει 
ότι είσαι μπροστά... Προχώρα χωρίς 
δισταγμούς και μην κοιτάς πίσω σου...

-Τέλος πάντων, αρκετά ασχολήθηκα 
με όλους αυτούς τους....

Για πες μου τώρα, βλέπεις να γίνεται 
τίποτα, εδώ κάτω;

- Κάτι πάει να γίνει μικρέ.... Όπου 
να’ναι θα γίνει το μεγάλο άνοιγμα.. Όλα 
θα μπούνε και πάλι σε μια σειρά.. Μην 
αγχώνεσαι καθόλου...

- Μακάρι... Να γίνει και καμιά 
εκδήλωση, να έχουμε υλικό για να 
γράφουμε..

- Είμαι περίεργος όμως μικρέ να δω 
πόσοι θα ξεσαλώσουν στα μπουζούκια, 
στα καζίνα και στα πάρτυ, μετά το 
άνοιγμα! Εδώ που τα λέμε όμως, το έχει 
ανάγκη ο κόσμος...

-Σκλάβε εγώ τελικά, ήθελα δεν ήθελα, 
έγινα καλό παιδί....

- Το έκανε το θαύμα της η πόντια, 
απ’ότι φαίνεται μικρέ!!

- Σταμάτα να με πειράζεις Σκλάβε... 
Δεν βγήκα έξω τέσσερις ολόκληρους 
μήνες σου λέω και πίστεψέ με, δεν είχε 
να κάνει με τον κορωνοϊό.. Αν ήταν όμως 
να καταστραφεί η παγκόσμια οικονομία 
για να βάλω εγώ μυαλό, ας έλειπε 
καλύτερα.

- Ότι πεις μικρέ... εσύ τα ξέρεις 
καλύτερα κι από πρώτο χέρι...

- Να σου πω κι αυτό... είδα ανάρτηση 
μίας κοπέλας στο fb, η οποία είναι στο 
Αgapi Greek Radio... Ζητούσε από τον 
κόσμο να σχολιάσει τι είναι αυτό που 
κρατάει τους Έλληνες στον Καναδά... 
Τα σχόλια που διάβασα μ΄έκαναν 

να σκεφτώ κάποια πράγματα και 
διαπίστωσα πόσο πολύ έχει αλλάξει η 
παροικία μας τα τελευταία χρόνια.. και 
διόρθωσέ με αν κάνω λάθος..

Θυμάμαι, λοιπόν, τον ελληνισμό 
ενωμένος να δημιουργεί.... Πάντα ο 
ένας στήριζε τον άλλον...

Θυμάμαι, τις εκδηλώσεις μας, που 
ήταν πάντα πλαισιωμένες από πολύ 
κόσμο και  νεολαία...

Θυμάμαι μια κοινότητα όλο ζωντάνια, 
με πολλά φεστιβάλ, χορούς και τόσα 
άλλα δρώμενα...

Λυπάμαι πραγματικά που τα παιδιά 
μας, η καινούργια γενιά γενικότερα,δεν 
θα τα ζήσει όλα αυτά στο βαθμό που τα 
ζήσαμε εμείς στο παρελθόν...

 Έχουμε απομακρυνθεί ο ένας από 
τον άλλον.....

 Αυτό όμως, που με θλίβει ακόμα 
περισσότερο, είναι το γεγονός, ότι μια 
μεγάλη μερίδα ανθρώπων, κρίνουν  τον 
συνάνθρωπό τους από την οικονομική 
του επιφάνεια. Το ενδιαφέρον τους εν 
ολίγοις επικεντρώνεται στις διαστάσεις 
του σπιτιού που έχει, στη  μάρκα 
του αυτοκινήτου που κυκλοφορεί, 

στην  επιχείρηση που διευθύνει. Δεν 
υπολογίζεται καθόλου ο ανθρώπινος 
παράγοντας... όλα περιστρέφονται 
γύρω από το χρήμα. Είναι όχι μόνο 
θλιβερό αλλά και τραγικό...

- Μικρέ έχεις απόλυτο δίκιο.. Έχουν 
αλλάξει πολλά τα τελευταία 30 χρόνια... 
Χάθηκε πια το φιλότιμο και η ανθρωπιά.. 
Ομως ποτέ δε ξέρεις, ίσως στο μέλλον 
που δεν το γνωρίζει κανείς, τα πράγματα 
αλλάξουν... καλή καρδιά χρειάζεται.

Πάντως ο Μεγάλος εδώ πάνω, δεν 
μας επιτρέπει πια να κοιτάμε το μέλλον, 
μόνο το παρελθόν και να βλέπουμε τα 
όσα είχαμε διαπράξει..  Μας τιμωρεί 
βλέπεις για τις αμαρτίες μας

Τέλος πάντων όμως...
Και κάτι τελευταίο για σήμερα... 

Μάθε τι γίνεται με την υπόθεση του 
Μητροπολίτη, κοίτα να δεις που δεν 
έχω ακόμα συνηθίσει να τον λέω 
Αρχιεπίσκοπο, και της Κοινότητας...  
Με όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο 
καιρό και με τον κορωνοϊό, έχουμε 
ξεχάσει τα πιο ζουμερά θέματα..

-Έγινε Σκλάβε.... Θα μάθω και θα σου 
τα πω στην επόμενή μας συνάντηση...
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Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ... ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ... 
του Χρήστου Α. Μανίκητου Χρήστου Α. Μανίκη

ΣΕΛΙΔΑ 15

Η «σΤεΓΗ» 
ΗλΙΚΙΩΜεΝΩΝ 
μια περιουσία της 
Κοινότητας μας 
που μπορεί και 

πρέπει να αλλάξει 
την οικονομική της 

κατάσταση
Περιμέναμε! Ναι περιμέναμε! Περιμέναμε 

επί χρόνια! Επί 35 ολόκληρα χρόνια! 
Περιμέναμε.. περιμέναμε να περάσουν τα 
35 χρόνια για να περιέλθει το κτίριο της 
«Στέγης Ηλικιωμένων» στην ιδιοκτησία της 
Ελληνικής Κοινότητος Μείζονος Μοντρεάλ 
(ΕΚΜΜ).

Αναμφίβολα, στην ζωή ενός ανθρώπου, 
τα 35 χρόνια είναι μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Φυσικό λοιπόν είναι από 
εκείνους που παρευρίσκονταν στην Γενική 
Συνέλευση του 1985 όπου εγκρίθηκε η 
συμφωνία του μισθώματος, πολλοί να 
μην ζουν ανάμεσά μας. Δόξα τω Θεώ, 
συγκαταλέγομαι μεταξύ εκείνων που 
παρευρισκόμουν σε εκείνη την Γ. Σ. και 
θυμάμαι, τον μακαρίτη τον Ανδριανό Μαρή 
να μας περιγράφει τα οφέλη εκείνης της 
συμφωνίας, που:  «…άρχισε τον Ιούλιο του 
‘85 και τελειώνει με την αποπληρωμή της 
υποθήκης τον Ιούλιο του 2020. Την ημέρα 
εκείνη κατόπιν της συμφωνίας που έγινε και 
υπογράφτηκε, με ένα δολάριο θα περιέλθει 
το κτίριο εξ’ ολοκλήρου στην περιουσία 
της Κοινότητός μας,» που επιγραμματικά 
είχε γράψει το 2002 στην εφημερίδα μας, 
ο μακαρίτης Ηλίας Αντωνόπουλος. Και για 
να υπενθυμίσω σε όσους δεν γνωρίζουν, 
ο μακαρίτης Ηλίας Αντωνόπουλος, ήταν 
ένας εκ των πρωτεργατών εκείνης της 
συμφωνίας, αφού ήταν επί χρόνια στέλεχος 
των Διοικήσεων της 12ετίας Μαρή και επί 
χρόνια είχε χρηματίσει και Πρόεδρος της 
«Στέγης», η οποία επισήμως είναι γνωστή 
με τον τίτλο: «Foyer Hellénique pour per-
sonnes Âgées-update.»..

Επί τέλους λοιπόν, η 35ετία 
ολοκληρώθηκε! Ο Ιούλιος του 2020 
έρχεται, και σε λίγες ημέρες το κτίριο 
της «Στέγης» που απαρτίζεται από 80 
και πλέον διαμερίσματα, και στο οποίο 
στεγάζονται τα γραφεία της Κοινότητας, 
έναντι ενός (1 δολαρίου),

«θα περιέλθει εξ’ ολοκλήρου στην 
περιουσία της Κοινότητός μας».

Λογικά θα έπρεπε ενωμένοι να 
πανηγυρίζαμε αφού ένα ακίνητο, «η αξία 
του οποίου εκτιμάται σε 15 εκατομμύρια», 
θα προστεθεί στα υπόλοιπα ακίνητα της 
Κοινότητας και θα γίνει «δικό μας…»

Και μπορεί να γίνεται κατανοητή η 
στέρηση των πανηγυρισμών, αφού 
σήμερα ανά την υφήλιο αιωρείται αυτός 
ο επάρατος Κορωνοϊός… Όμως, σήμερα, 
με την συμπλήρωση της 35ετίας στην 
Παροικία μας αιωρούνται, πολλά και 
εύλογα περί την «Στέγη» ερωτήματα, 
ερωτήματα που πρέπει, έπρεπε ήδη, να 
είχαν απαντηθεί.

Αναφέρω μερικά:
Πότε θα γίνει η τυπική και με την επίσημη 

συμβολαιογραφική πράξη, παραλαβή του 
κτιρίου από τη ΕΚΜΜ;

Υπάρχουν άλλα χρέη, πέρα των $80.000 
που αναφέρει η παραιτηθείσα Πρόεδρος 
Δήμητρα Κωσταρίδου;

Βάσει των σημερινών εισπράξεων, ποία 
σε ετήσια βάση, θα είναι τα έξοδα αλλά και 
τα έσοδα του κτιρίου;

Ποίος, ή ποία αντικατέστησε την 
παραιτηθείσα Πρόεδρο της Στέγης;

Γιατί στην Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17ης 
Ιουνίου δεν κλήθηκε να συμμετάσχει και ο 

κ. Σπύρος Μπολάνης, ο οποίος είναι μέλος 
του Δ.Σ. από το 1998;

Ο Σπύρος Μπολάνης, παραμένει 
μέλος του Δ.Σ. της «Στέγης»

Κανένας δεν μπορεί 
προσβλητικά να τον 

«εξωπετάξει!»

Καθοριστικό, αν όχι και κομβικό σημείο 
στα περί την «Στέγη» δρώμενα φαίνεται 
ότι θα αποτελέσει ο κ. Σπύρος Μπολάνης, 
(Σ.Μ.) ο οποίος, επιτρέψτε μου και πάλι 
να υπενθυμίσω σε όσους ενδεχομένως να 
έχουν ξεχάσει, έχει υπηρετήσει επί χρόνια 
την Κοινότητα ως βασικό στέλεχος των 
Δ.Σ. της «12ετίας Μαρή», και επί πλέον, 
από το 1998, ήταν και παραμένει μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της «Στέγης».

Το περίεργο είναι ότι όχι μόνο δεν κάλεσαν 
τον κ. Μπολάνη, στην συνεδρίαση της 17ης 
Ιουνίου, αλλά ίσως επειδή το περασμένο 
Σάββατο, (20 Ιουνίου) είχε παρέμβει στο 
πρόγραμμα του C.F.M.B. και είχε ασκήσει 
κριτική στα όσα οδήγησαν την Πρόεδρο 
Δήμητρα Κωσταρίδου σε παραίτηση, την 
Δευτέρα 22 Ιουνίου, έλαβε επιστολή από 
τον Πρόεδρο της ΕΚΜΜ μέσω της οποίας 
ενημερώνεται με εύσχημο τρόπο ότι 
«απολύεται» από την εκπροσώπηση της 
Κοινότητας στην «Στέγη.»

Ο κ. Κριλής, ως Πρόεδρος της ΕΚΜΜ 
«χρυσώνοντας μάλιστα το χάπι, τον 
ευχαριστεί για την επί χρόνια, με ζήλο 
αντιπροσώπευση της Κοινότητας στο 
Δ.Σ. της «Στέγης» και επιφυλάσσεται, 
προσεχώς να φροντίσει ώστε να τιμηθεί 
για τις υπηρεσίες του».

Ιδού το ακριβές κείμενο της επιστολής 
που, πρέπει να τονίσουμε έχει γραφτεί σε 
επιστολόχαρτο της ΕΚΜΜ :

Dear Mr. Bolanis,
We hope you are keeping well and safe 

in these difficult times. We would like to ad-
vise you that your services are no longer 
required as the HCGM’s representative on 
the Board of Directors of the Foyer Hel-
lenique pour Personnes Agees. You have 
diligently represented the HCGM since 
your appointment in March 1998 by the 
then administration of the HCGM and we 
thank you and extend our heartfelt grati-
tude for all your years of service. Your ef-
forts and contribution to the Foyer will be 
recognized at our earliest upcoming event.

Best Regards,
Andreas Crilis
President
Το περιεχόμενο της επιστολής, από 

την πρώτη ματιά δείχνει, ή ότι ο κ. Κριλής 
δεν γνωρίζει τα βασικά διαδικαστικά, ή 
ότι σύμβουλοί του τινές, τον οδηγούν σε 
περιπέτειες.

Και αυτό επειδή:
Α. Ακόμα και αν θεωρήσουμε το 

προσβλητικό «εξωπέταγμα» του Σ.Μ. 
νόμιμο, (που ΔΕΝ είναι) αυτό ανακοινώθηκε 
στις 17 Ιουνίου. Επομένωςμ θα έπρεπε να 
είχε καλεστεί στην Συνεδρίαση της 14ης 
Ιουνίου.

Β. Η απόφαση του «εξωπετάγματος», 
παρουσιάζεται ως απόφαση του Δ.Σ. της 
Κοινότητας. Όμως σε ποία Συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της Κοινότητας πάρθηκε αυτή η 
απόφαση; Πόσοι ψήφισαν υπέρ και πόσοι 
κατά;

Γ. Ουδέποτε, ή σωστότερα από το 
1992 και εντεύθεν, ουδέποτε το Δ.Σ. της 
Κοινότητος, διόριζε εκπροσώπους της 
Κοινότητας στο Δ.Σ. της «Στέγης». Πολλοί 
θα θυμούνται τι έγινε το 1992, όταν το νέο 
Δ.Σ. Γεωργουλή-Κατσαμπάνη, ζήτησε να 
εφαρμόσει αυτό που, «ως άγραφο νόμο» 
θεωρούσε ως κεκτημένο των εκάστοτε Δ.Σ. 
της Κοινότητας.

Δ. Η συμπλήρωση των μελών του Δ.Σ. 

της «Στέγης» ανήκε στις αρμοδιότητες των 
μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου

Ε. Εις επιβεβαίωση αυτών, θα 
υπενθυμίσω και κάτι άλλο. Οταν συχνά 
και επί χρόνια, μέλη της ΕΚΜΜ, τόσο 
στις Συνεδριάσεις των Δ.Σ. όσο και στις 
Γ.Σ. ζητούσαν και μάλιστα μετ’ επιμονής, 
έστω και μια απλή ενημέρωση για τα της 
«Στέγης,» οι της «Στέγης» όρθωναν το 
τείχος του Βερολίνου, και επικαλούμενοι 
την πλήρη ανεξαρτησία της «Στέγης,» 
και εύσχημα πέταγαν την μπάλα εκτός 
γηπέδου, λέγοντας: «δεν μπορούμε 
να μιλήσουμε γι’ αυτήν επειδή «μεταξύ 
της Στέγης και της Κοινότητας» των 
δύο διαφορετικών νομικά οργανισμών, 
δεν υπάρχει καμία σχέση. Η μοναδική 
σχέση που υπάρχει είναι εκείνη που 
έχουν οι διοικούντες την «Στέγη» να την 
παραδώσουν ξεχρεωμένη στην Κοινότητα 
την 1η Ιουλίου του 2020».

Το περιεχόμενο της επιστολής Α. Κριλή 
προς Σπύρο Μπολάνη, δείχνει πολλά… 
Όμως «θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου 
και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου…»

Παραίτηση, με έντονη 
μυρουδιά καθαίρεσης

Λόγω της επικείμενης παραλαβής 
της «Στέγης» όσοι παρακολουθούμε τα 
«Κοινοτικά» θεωρούσαμε την 1η Ιουλίου 
2020, ως ημέρα όπου η περιουσία της 
ΕΚΜΜ θα αυξανόταν κατά $15 περίπου 
εκατομμύρια και επομένως η οικονομική 
της κατάσταση θα άλλαζε άρδην. Μάλιστα, 
σαν σε παρένθεση αναφέρω, ότι πολλοί 
από εμάς, όταν την 14η Οκτωβρίου του 
2018, τέθηκε σε εκείνη την «ιστορική 
Γ.Σ.» θέμα πώλησης των δικαιωμάτων της 
ΕΚΜΜ επί του οικοπέδου της Αγίας Τριάδος 
έναντι $10.000.000, μεταξύ των άλλων 
κατά της πώλησής του επιχειρημάτων, 
είχαμε προβάλει και το επιχείρημα, «γιατί 
βιαζόμαστε; Σε 20 μήνες θα αποκτήσουμε 
την «Στέγη» των $15 εκατομμυρίων, οπότε 
δεν υπάρχει λόγος πώλησης εκείνου του 
οικοπέδου», που σήμερα αποδεικνύεται 
ότι ευτυχώς που δεν το πουλήσαμε!

Ως τόσο, πολλά σύννεφα 
αμφισβητήσεων περί των της «Στέγης» 
άρχισαν να αιωρούνται από την 
περασμένη Παρασκευή, 19 Ιουνίου, όταν 
με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την 
παραίτηση της Προέδρου της «Στέγης» 
Δήμητρας Κωσταρίδου. Υπενθυμίζω 
ότι η κα Κωσταρίδου επί 18 χρόνια είχε 
υπηρέτησε την «Στέγη» ως μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τελευταία και 
ως Πρόεδρος της.

Η ξαφνική της παραίτηση έγινε 
γνωστή από την ιστοσελίδα της, μέσω 
ενός «Λακωνικού» κειμένου. Το είχαμε 
δημοσιεύσει την περασμένη Παρασκευή, 
και το αναδημοσιεύομε και σήμερα.

Δεν έχω πληροφορίες, αλλά από το 
κείμενο παραίτησης, εύκολα διαφαίνεται 
ότι η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της «Στέγης», 
θα έγινε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, 
αφού κατά την διάρκειά της, οπωσδήποτε 
συζητήθηκε και το θέμα της μεταβίβασης 
των τίτλων ιδιοκτησίας στην Κοινότητα, 
καθώς και του εναπομείναντος χρέους. 
Διαφαίνεται ακόμα ότι η παραίτηση της 
Προέδρου δεν έγινε με την θέλησή της. 
Αυτό εύκολα γίνεται κατανοητό δεδομένου 
ότι μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι «θα 
επιθυμούσε η παραμονή της να άφηνε ένα 
πιο θετικό αποτύπωμα». Δηλαδή φαίνεται 
καθαρά, ότι στην προκειμένη περίπτωση, 
γι’ αυτήν το «πιο θετικό αποτύπωμα» 
θα ήταν, ως Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «Στέγης», να υπογράψει 
την παράδοση του κτιρίου στην Κοινότητα. 
Επί πλέον, θα ήταν λογική η φιλοδοξία 
της, να ήταν η πρώτη, έστω και για μικρό 
χρονικό διάστημα μεταβατική Πρόεδρος 
«της Κοινοτικής πλέον Στέγης».

Επομένως, συμπεραίνω, ότι πίσω από 

τα «ανάμικτα συναισθήματα» και το «αυτά 
έχει η ζωή» που διακριτικά αναφέρει η κα 
Κωσταρίδου, καταβάλλεται προσπάθεια 
να απόκρυψης του γεγονότος, ότι δεν 
πρόκειται για παραίτηση της αλλά για 
«καθαίρεσή της.» Αυτή μπορεί να έγινε και 
με το γάντι, αφού θα διαπίστωσε ότι είχε 
χάσει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας 
των μελών του Δ.Σ. της «Στέγης» στην 
οποία συμμετέχουν και πρωτοκλασάτα 
μέλη του Δ.Σ. της Κοινότητας.

Όμως το πιο περίεργο είναι ότι τά 
απομείναντα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «Στέγης», ούτε αμέσως 
όπως θα έπρεπε, αλλά ούτε και μετά την 
είδηση της παραίτησης που τα σύννεφα, 
των «γιατί» κατέκλυσαν τον Παροικιακό 
ορίζοντα, δεν θεώρησαν σκόπιμο να 
πληροφορήσουν, έστω και με μια απλή 
ανακοίνωση τα μέλη της Κοινότητας, που 
από την 1η Ιουλίου, ουσιαστικά και τυπικά 
θα είναι οι νέοι ιδιοκτήτες της «Στέγης», για 
το:

Τί έγινε μετά τη παραίτηση της Προέδρου;
Ποίο μέλος ανέλαβε να την 

αντικαταστήσει;
Πώς προγραμματίστηκε η μεταβίβαση 

της «Στέγης» στην Κοινότητα;
Ούτε και σε αυτά, τα λίγα από τα πολλά 

ερωτηματικά που δημιουργούνται, δεν 
δίνεται απάντηση και από Διοικητικό 
Συμβούλιο της Κοινότητος μέσω της 
χθεσινής σελίδας της Κοινότητας (26 
Ιουνίου 2020) που διαθέτει η Κοινότητα στις 
δύο εβδομαδιαίες παροικιακές εφημερίδες, 
που προσφέρονται δωρεάν, προκειμένου 
να ενημερώνονται τα μέλη της Κοινότητός 
μας.

Θα υπενθυμίσω ότι τα μέλη των δύο 
Διοικητικών Συμβουλίων της «Στέγης» 
και της «Κοινότητος» τουλάχιστον 
τρία εκ των οποίων φορούν και τα δύο 
καπέλα (Α. Κριλλής, Β. Νεοφωτίστου, Αχ. 
Νικόπουλος) πρέπει να μιλήσουν, τόσο ως 
αξιωματούχοι, όσο και συνολικά ως Δ.Σ.

Αλλωστε, έχω τονίσει και υπενθυμίσει 
πολλές φορές, ότι η σιωπή σε μερικές 
περιπτώσεις δεν είναι χρυσός, αλλά δίνει 
το δικαίωμα, ακόμα και στους πιο αφελείς 
να αναρωτιόνται:

Πρόκειται για δικτατορική τάση, ή για 
σκοπιμότητα και μάλιστα στα της «Στέγης» 
την οποία κάποιος που περί αυτής εξ 
αρχής και μέχρι τώρα, πολλά γνωρίζει, 
αφού κατά καιρούς εναλλάσσεται και στα 
δύο Δ. Σ. γραπτώς την είχε αποκαλέσει ως 
την {«Στέγη» της Έριδος}.

Υπενθυμίζοντας σε όλα τα μέλη των 
εκάστοτε Δ.Σ., είτε της Κοινότητος, είτε 
της «Στέγης,» είτε όλων των Συλλόγων 
και των Οργανώσεων, ότι οι Διοικήσεις 
και οι αποφάσεις που παίρνονται δεν είναι 
υπόθεση και ευθύνη, μόνο των κατά καιρούς 
Προέδρων, ή μιας μικρής περί αυτών 
φιλικής παρέας, που ως συγκοινωνούντα 
δοχεία, αλληλοσυμπληρώνονται και 
αλληλοκαλύπτονται, αλλά όλων και 
ενδεχομένως να τους ζητηθούν και ευθύνες, 
όπου και όταν καταστεί αναγκαίο, περιμένω 
και εγώ, όπως και όλοι οι συμπάροικοι την 
1η Ιουλίου του 2020, αφού η «Στέγη» είναι 
ένα περιουσιακό στοιχείο της ΕΚΜΜ που 
μπορεί και πρέπει να αλλάξει ριζικά την 
οικονομική της κατάσταση.

Το κείμενο παραίτησης 
της Προέδρου της «στέγης»

«It is with mixed emotions that I am shar-
ing with you the following news. I have re-
signed my position as President and mem-
ber of the board of directors of the Foyer, 
after 18 years of service. The current finan-
cial situation is the following. The building 
has a current evaluation of approximately 
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στο Κεμπέκ «σχεδόν» 
όλοι οι τομείς της οικονομίας 

επανέρχονται στην κανονικότητα

ΚΑΝΑΔΑΣ

…. Όμως, προσοχή ο 
Κορωνοϊός παραμένει 
και είναι επικίνδυνος

Του Γεωργίου Καρύδη

Θα μπορούσαμε να πούμε, «Σχεδόν» 
όλα τελείωσαν και η ζωή στο Κεμπέκ 
επανέρχεται στην φυσιολογική της 
κατάσταση.

Όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς… 
Προσέξτε υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι 
επανάκαμψης του ιού, και γι’ αυτό 
τονίζουμε αυτό το «σχεδόν επανέρχεται» 
στην φυσιολογική της κατάσταση και 
επί πλέον προσθέτουμε, ακούστε τους 
ειδικούς, φυλαχθείτε και μην ξεχνάτε να 
παίρνετε όλα τα προφυλακτικά μέτρα.

Πάντως μέχρι χθες Παρασκευή στο 
Κεμπέκ, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
του Κορωνοϊού ανέρχονταν σε 55.079, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 142 
συγκριτικά με την προηγούμενη ημέρα. 
Από αυτά 5.448 άτομα έχουν πεθάνει, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7 συγκριτικά 
με την προηγούμενη ημέρα.

Επί πλέον στα Νοσοκομεία 
νοσηλεύονταν 487 φορείς του ιού, εκ των 
οποίων 50 νοσηλεύονταν σε εντατικές 
μονάδες.

H εκ μέρους της Κυβερνήσεως 
ενημέρωση θα γίνεται μία φορά την 
εβδομάδα και όχι καθημερινώς. Ετσι η 
επόμενη ενημέρωση θα γίνει στις 2 Ιουλίου.

σχεδόν όλοι οι τομείς της 
οικονομίας του Κεμπέκ 

ανοίγουν ξανά

Ετσι μπορούν να ανοίξουν οι Μπάρες, 
τα Σπα, οι Νεροστουλήθρες, τα Πάρκα και 
τα Καζίνο (bars, spas, water parks and 
casinos). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
οι πελάτες και οι υπάλληλοι να τηρούν 
τους υγειονομικούς κανονισμούς για να 
αποτρέψουν την εξάπλωση του COVID-19.

Μάλιστα ο διευθυντής δημόσιας υγείας 
της επαρχίας Δρ Horacio Arruda, ( ο 
Τσιόρδας του Κεμπέκ) παρότρυνε τους 

Κεμπεκιώτες να συνηθίσουν ως κάτι το 
φυσιολογικό, την φυσική απόσταση, την 
χρήση της μάσκας, καθώς και το τακτικό 
πλύσιμο των χεριών.

Ωστόσο στον κανόνα 
«όλα επανέρχονται στην 
κανονικότητα» υπάρχουν 

οι εξαιρέσεις

σε τρεις τομείς: δεν θα γίνουν φεστιβάλ 
ή άλλες μεγάλες ανοικτές συγκεντρώσεις 
αυτό το καλοκαίρι, δεν θα επιτρέπονται 
τα παιδιά που θα πηγαίνουν σε 
κατασκηνώσεις να κοιμούνται σε αυτές, και 
δεν θα γίνονται τα αθλήματα στα οποία οι 
συμμετέχοντες σε αυτά έρχονται σε στενή 
επαφή.

Το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων 
εγκατέλειψε (από χθες Παρασκευή) τα 
Γηροκομεία (CHSLD), όπου προσέφεραν 
πολύτιμες υπηρεσίες. Πλέον ο Ερυθρός 
Σταυρός ετοιμάζεται από τις 6 Ιουλίου να 
αναλάβει υπηρεσίες σε αυτά. Ως τόσο ο 
Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται ακόμη στη 
διαδικασία πρόσληψης και εκπαίδευσης 
εθελοντών και προσωπικού για CHSLD, 
αλλά δεν φαίνεται ότι θα μπορέσουν να 
επιτύχουν τον στόχο τους που είναι να 
προσλάβουν εγκαίρως 1.000 εργαζόμενους 
και εθελοντές.

Αυτοί που προσλαμβάνονται πρέπει να 
δεσμευτούν ότι θα εργαστούν τουλάχιστον 
επί τέσσερις εβδομάδες σε ένα Γηροκομείο, 
αλλά ενδέχεται να μπορούν να υπηρετούν 
σε αυτά και πλέον των τεσσάρων 
εβδομάδων.

Στο αποκορύφωμα της κρίσης, περίπου 
14.000 στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί σε 
25 από τα Γηροκομεία τα οποία είχαν και 
πολλά κρούσματα και μεγάλες ελλείψεις 
προσωπικού.

Η ενημέρωση θα γίνεται 
μία φορά τη εβδομάδα

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την 
Τετάρτη ότι θα σταματήσει να δημοσιεύει 
καθημερινά τους αριθμούς των θυμάτων 
του COVID-19, και πλέον η ενημέρωση 
θα γίνεται ανά εβδομάδα. Η απόφαση 

αυτή, κατακρίθηκε από την αρχηγό του 
Φιλελεύθερου Κόμματος Dominique An-
glade, η οποία μέσω ενός tweet την 
χαρακτήρισε «ακατανόητη».

Το INSPQ, (ερευνητικό ινστιτούτο 
δημόσιας υγείας της επαρχίας) ενώ 
αρχικά ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να 
δημοσιεύει καθημερινές ενημερώσεις από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, αναθεώρησε 
την απόφασή του ανακοινώνοντας ότι θα 
δημοσιεύεται μία φορά την εβδομάδα.

Αυτή η απόφαση δέχεται έντονη κριτική, 
καθώς οι επικριτές της ισχυρίζονται ότι είναι 
απαραίτητο οι επιδημιολόγοι να είναι σε 
θέση να εντοπίσουν την ασθένεια καθώς 
απειλείται ένα δεύτερο κύμα.

Πάντως ο διευθυντής δημόσιας υγείας 
της επαρχίας, αφού τόνισε ότι αυτό δεν είναι 
πολιτική απόφαση, ούτε και προσπάθεια 
απόκρυψης στοιχείων, πρόσθεσε ότι 
πρόκειται για μια απόφαση που αποβλέπει 
στο να διασφαλιστεί μια σταθερότητα 
στα δεδομένα, καθησύχασε όσους 
μιλούν για προσπάθεια κουκουλώματος, 
υποσχόμενος ότι «όταν υπάρξει πρόβλημα, 
ή όταν υπάρξουν σημαντικά δεδομένα, τα 

στοιχεία θα κοινοποιούνται αμέσως.
Δεδομένου, είπε ο Dr Arruda ότι o 

αριθμός των νέων φορέων μειώνεται, οι 
καθημερινές ενημερώσεις γίνονται λιγότερο 
χρήσιμες. Με τόσο χαμηλούς αριθμούς, 
είπε, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί 
μια τάση, ενώ τα εβδομαδιαία δεδομένα θα 
είναι πιο αντιπροσωπευτικά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι θάνατοι 
που αναφέρθηκαν είχαν γίνει πριν από ένα 
μήνα είπε, για να τονίσει ότι αυτή η απόφαση 
δεν έχει καμία σχέση με τον πρόσφατο 
ανασχηματισμό όπου η Υπουργός Υγείας 
Danielle Mccann, αντικαταστάθηκε από 
τον Christian Dubé.

Πρόκειται για μια απόφαση που έχει 
σχέση με την υγεία και όχι με την πολιτική 
είπε.

Ως τόσο αυτή η απόφαση δέχεται 
αυστηρή κριτική όχι μόνο από τους 
πολιτικούς αντιπάλους του κ. Λεγκο αλλά 
και από πολλούς επιδημιολόγους, που 
τονίζουν ότι είναι απαραίτητο να έχουν όσο 
το δυνατόν πιο επίκαιρα στοιχεία, όπως 
ακριβώς γίνεται και στο Οντάριο...

Ελληνοκαναδικό Βήμα Μοντρεαλ

είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για επίθεση 
με σκοπό την πρόκληση σοβαρών 
σωματικών βλαβών με επιβαρυντικές 
περιστάσεις και για παρακώλυση της 
δικαιοσύνης, είχαν δηλώσει αθώοι και ότι 
ενήργησαν σε αυτοάμυνα.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο Μίλερ 
λήστευε αυτοκίνητα πριν από τον καβγά.

Η ετυμηγορία ανακοινώθηκε με φόντο 
τις διαδηλώσεις εναντίον του ρατσισμού 
και της αστυνομικής βαρβαρότητας 
και στον Καναδά, που πυροδότησε το 
κίνημα στις ΗΠΑ μετά τον θάνατο του 
Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη 
διάρκεια της προσαγωγής του από λευκούς 
αστυνομικούς στη Μινεάπολη, που απέχει 
μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τον 
Καναδά.

Η ποινή που θα επιβληθεί στον Μάικλ 
Τέριο θα ανακοινωθεί σε ακροαματική 
διαδικασία τη 15η Ιουλίου.
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Καναδάς: 
Aστυνομικός 

κρίθηκε 
ένοχος για τον 

ξυλοδαρμό 
νεαρού μαύρου

Η καναδική δικαιοσύνη έκρινε ένοχο 
την π. Παρασκευή λευκό αστυνομικό που 
κατηγορείτο ότι ξυλοκόπησε και άφησε 
τυφλό στο ένα μάτι νεαρό μαύρο το 2016, 
μια υπόθεση που προσέλκυσε τεράστια 
προσοχή στον Καναδά, εν μέσω του 
διαλόγου για τον συστημικό ρατσισμό στην 
αστυνομία.

Ο Μάικλ Τέριο, στέλεχος της αστυνομίας 
στο Τορόντο, που δεν βρισκόταν σε 
υπηρεσία όταν εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, 
έχοντας πλάι του τον αδελφό του Κρίστιαν, 
κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του 
Οντάριο ως προς την κατηγορία ότι 
ξυλοκόπησε τον Νταφόντε Μίλερ και τον 
χτύπησε με μεταλλικό σωλήνα.

Ο Κρίστιαν Τέριο απαλλάχθηκε.
Ο Νταφόντε Μίλερ, τότε 19 ετών, έχασε 

το αριστερό του μάτι μετά την επίθεση, την 
28η Δεκεμβρίου 2016.

Οι δύο άνδρες, σε βάρος των οποίων 

Ο Καναδικός 
ερυθρός σταυρός 

θα βοηθήσει 
στα γηροκομεία 

μέχρι τις 
15 σεπτεμβρίου

Το σχέδιο μετάβασης για την 
αντικατάσταση στρατιωτών που πήγαν 
να βοηθήσουν τα γηροκομεία τα οποία 
πλήγηκαν σοβαρά από την πανδημία 
κορωνοϊού πάει καλά.

Ο Justin Trudeau επιβεβαίωσε ότι ο 
Καναδικός Ερυθρός Σταυρός θα αναλάβει 
από το στρατό και θα βοηθήσει σε μερικούς 
οίκους ευγηρίας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Στην ενημέρωση του τύπου την 
Παρασκευή, ο πρωθυπουργός διευκρίνισε 

ότι 150 μέλη του Ερυθρού Σταυρού θα 
αναπτυχθούν μέχρι τις 6 Ιουλίου. Συνολικά 
900 άτομα θα βοηθήσουν το προσωπικό 
των γηροκομείων.

Τα μέλη των καναδικών Ενόπλων 
Δυνάμεων θα παραμείνουν σε τέσσερα 
ιδρύματα, όπου η κατάσταση δεν έχει ακόμη 
σταθεροποιηθεί, ανέφερε ο Τρουντό.

greektimes.ca
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15 Million, with a mortgage balance of $ 

80,000. It would have been a great honor 
for me, to be present for the transferring of 
this asset, to the HCGM.

Unfortunately, due elements which are 
beyond my control and not of my choos-
ing, it became impossible for me to stay 
on and to complete my mandate. I would 
have preferred to have left on a more posi-
tive note, but such is life. I wanted to thank 
all former board members and employees, 
for their contribution to this success story. 
Without their energy and dedication, none 
of this would not have been possible.

It has been my honor, to have served my 
community in this capacity.»

Η ανεπίσημη μετάφραση του κειμένου 
παραίτησης αναφέρει τα εξής:

«Με ανάμικτα συναισθήματα σας 
ανακοινώνω τα ακόλουθα νέα. Υπέβαλα 
την παραίτησή μου τόσο από την θέση της 
Πρόεδρου, όσο και του μέλους Διοικητικού 
Συμβουλίου του Foyer, στο οποίο επί 18 
χρόνια προσέφερα τις υπηρεσίες μου. 
Η σημερινή οικονομική κατάσταση της 
Στέγης είναι η ακόλουθη: Η αξία του κτιρίου 
εκτιμάται σε 15 εκατομμύρια, με ένα 
υπόλοιπο Υποθήκης 80.000 $. Θα ήταν 
μεγάλη τιμή για μένα, αν ήμουν παρούσα 
στην εκδήλωση παράδοσης αυτού του 
περιουσιακού στοιχείου, στην HCGM.

Δυστυχώς, λόγω γεγονότων που 
ήταν εκτός των προθέσεών μου και 
δεν εξαρτώνται από εμένα, κατέστη 
αδύνατη η παραμονή μου προκειμένου 
να ολοκληρώσω την αποστολή μου. Θα 
προτιμούσα να άφηνα ένα πιο θετικό 
αποτύπωμα, αλλά αυτά έχει η ζωή. Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα πρώην 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους 
υπαλλήλους της Στέγης για τη συμβολή 
τους σε αυτήν την επιτυχία. Χωρίς τις 
υπηρεσίες τους και την αφοσίωσή τους, 
δεν θα πραγματοποιείτο τίποτα από αυτά.

Είναι τιμή μου, που έχω υπηρετήσει την 
Κοινότητά μου υπό αυτήν την ιδιότητα.
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Ξεκινώντας από την Γιορτή 
του Καναδά, οι δύο μεγαλύτερες 
αεροπορικές εταιρείες του Καναδά θα 
βάζουν τους επιβάτες να κάθονται και 
πάλι δίπλα-δίπλα, καταργώντας τα 
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης 
που σχετίζονται με το COVID, τα οποία 
ανάγκαζαν τις αεροπορικές εταιρείες 

να αφήνουν τουλάχιστον μία κενή 
θέση μεταξύ των επιβατών.

Η Air Canada και η WestJet 
πραγματοποίησαν τις ανακοινώσεις 
την παρασκευή, λίγες μέρες μετά 
την ανακοίνωση της WestJet 
για εκτεταμένη μόνιμη απόλυση 
προσωπικού λόγω απώλειας εσόδων. 

Ανέφεραν συμβουλές από τη Διεθνή 
Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών 
(IATA), η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα 
μέτρα υγείας και ασφάλειας λιγότερο 
αυστηρά από τις ομοσπονδιακές 
οδηγίες.

Το Υπουργείο Μεταφορών είχε 
αναφέρει τη φυσική αποστασιοποίηση 
ως “βασικό μέτρο” για την πρόληψη της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού σε οδηγό 
που δημοσιεύθηκε για την αεροπορική 
βιομηχανία τον Απρίλιο.

“Οι φορείς θα πρέπει να αναπτύξουν 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απόσταση επιβατών σε αεροπλάνα 
όταν είναι δυνατόν”, ανέφερε το 
έγγραφο.

Οι εμπειρογνώμονες στον τομέα 
της υγείας έχουν επισημάνει τους 
παρατεταμένους κινδύνους των 
πολυσύχναστων αεροδρομίων και 
των ταξιδιών σε πλήρεις καμπίνες, 
αλλά έχουν σημειώσει ότι η χρήση 
καλυμμάτων προσώπου και άλλων 
υγειονομικών μέτρων, όπως η 
απολύμανση ρουτίνας, μπορεί 
να μετριάσει τους κινδύνους. 
Οι αεροπορικές εταιρείες θα 
εξακολουθούν να λαμβάνουν τη 
θερμοκρασία των επιβατών πριν 
από την επιβίβαση και απαιτούν τη 
χρήση της μάσκας. Οι δύο εταιρείες 
εφάρμοσαν επίσης βελτιωμένο 
καθαρισμό αεροσκαφών και μειωμένη 
υπηρεσία κατά την πτήση στα τέλη 
Μαρτίου.

“Τα νέα μέτρα θα συνεχίσουν να 
βασίζονται σε συστάσεις του Διεθνή 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας 
(ICAO) και άλλων ότι μια πολυεπίπεδη 
στρατηγική για την ασφάλεια του COV-
ID-19 είναι η πιο αποτελεσματική”, 
δήλωσε ο εκπρόσωπος της Air Cana-
da Peter Fitzpatrick.

greektimes.ca

Η Air Canada και η WestJet 
καταργούν την αποστασιοποιημένη 

κατανομή θέσεων
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στο φυλάκιο του νησιού 
η σακελλαροπούλου

 
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
επισκέφθηκε το Αγαθονήσι, όπου 
την υποδέχτηκαν ο περιφερειάρχης 
Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος 
και ο δήμαρχος Ευάγγελος Κόττορος. 
Η κυρία Σακελλαροπούλου ξεκίνησε 
την επίσκεψή της από το φυλάκιο 
του νησιού, όπου συνομίλησε και 
ενημερώθηκε από τον επικεφαλής 
της φρουράς. Ολοκληρώνοντας την 
επίσκεψή της στο φυλάκιο, έγραψε τα 
εξής στο Βιβλίο επισκεπτών:

«Νιώθω τιμή και υπερηφάνεια που 
βρίσκομαι σήμερα στο Επιτηρητικό 
Φυλάκιο του Αγαθονησίου. Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στους φρουρούς 
των συνόρων μας. Τους μαχητές 
της πρώτης γραμμής που με 
αποφασιστικότητα, ψυχραιμία, 
αυταπάρνηση και υψηλό φρόνημα 
υπερασπίζονται την εθνική μας 
ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα, χωρίς να πτοούνται 
από προκλήσεις και απειλές. Χάρη 
σε σας, καθώς και στο σύνολο των 
Ενόπλων Δυνάμεων, οι Έλληνες, όπου και 
αν βρίσκονται, μπορούν να αισθάνονται 
ασφαλείς και σίγουροι ότι η χώρα μας είναι 
και θα παραμείνει πυλώνας ειρήνης και 
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή»

 
συνάντηση με τους εννέα 

μαθητές του σχολείου
 

Στη συνέχεια η κυρία Σακελλαροπούλου 
μετέβη στο σχολείο όπου συναντήθηκε με 
τους εννέα μαθητές που φοιτούν εκεί και 

συζήτησε με τους εκπαιδευτικούς σχετικά 
με τις ξεχωριστές προκλήσεις του σχολικού 
βίου στο ακριτικό νησί.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης 
Αγαθονησίου, παρουσία του δημοτικού 
συμβουλίου, του περιφερειάρχη Νοτίου 
Αιγαίου, του Καθηγούμενου Πάτμου 
Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου 
κ.Κύριλλου και του πατέρα Γεώργιου 
Κάνδρου.

Ακολουθεί η αντιφώνηση της κυρίας 
Σακελλαροπούλου:

«Σας ευχαριστώ για την τιμή που 
μου κάνετε να με ανακηρύξετε επίτιμη 
δημότη του νησιού σας. Είναι καθήκον και 
υποχρέωσή μου να βρίσκομαι κοντά σας 
σήμερα σε αυτό το μικρό νησί, που από τα 
βάθη της ιστορίας αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του ελληνικού χώρου. Από την 
Υετούσσα των Αρχαίων Ελλήνων, την 
Τραγέα του Θουκυδίδη, μέχρι σήμερα, 
το Αγαθονήσι μπορεί να βρίσκεται 
μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά 
διατήρησε ανέπαφους τους δεσμούς του 
με την υπόλοιπη χώρα.

Διαπιστώνω σήμερα κι από κοντά αυτό 
που περιγράφουν όσοι επισκέπτονται 
το νησί: ανθρώπους περήφανους και 
χαμογελαστούς, που ζουν από τη θάλασσα 
και τη γη. 

Έλληνες ακρίτες που επιμένουν 
να αγωνίζονται, να ονειρεύονται, να 
σχηματίζουν μια ζωντανή δραστήρια 
κοινότητα και παράλληλα να είναι 

θεματοφύλακες των ελληνικών και 
ευρωπαϊκών συνόρων.

Καταφέρνετε, με την αθόρυβη, 
συστηματική και επίπονη προσπάθεια 
που καταβάλλετε, να διαβιώνετε 
με λιγότερα από όσα υπαγορεύει 
η σύγχρονη εποχή και η ζωή των 
μεγάλων αστικών κέντρων. Έχετε 
όμως τον πλούτο του αρχιπελάγους, 
την άμεση σχέση με ένα ιδιαίτερου 
κάλλους φυσικό περιβάλλον.

Αντιλαμβάνομαι ότι, παρά τις 
προσπάθειες που έχουν γίνει, οι 
υποδομές του νησιού δεν επαρκούν 
και οι συνθήκες ζωής, όταν τελειώνει 
το καλοκαίρι και οι επισκέπτες 
εγκαταλείπουν αυτόν τον όμορφο 
τόπο, είναι δύσκολες και συχνά 
σκληρές.

Γνωρίζω ότι για το νησί σας έχουν 
δρομολογηθεί αναπτυξιακά έργα, 
όπως η αναβάθμιση του λιμανιού, 
το αλιευτικό καταφύγιο στον όρμο 
Καθολικού, ο Σταθμός Τηλεϊατρικής, η 
εκτέλεση των οποίων θα βελτιώσει όχι 

μόνο τις υποδομές του νησιού αλλά και το 
επίπεδο της ζωής σας.

Βρεθήκατε πολλές φορές αντιμέτωποι με 
την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση 
και σηκώσατε βάρος μεγαλύτερο από 
αυτό που σας αναλογεί. Οφείλω να σας 
συγχαρώ για την ανθρωπιά με την οποία 
περιβάλλετε τους κατατρεγμένους που 
φτάνουν από τις τουρκικές ακτές.

Το Αγαθονήσι όμως είναι πολλά 
περισσότερα από μια μικρή πύλη 
προσφύγων και μεταναστών προς την 

Σακελλαροπούλου από Αγαθονήσι: 
Η ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη 
να απεμπολήσει κυριαρχικά της 

δικαιώματα 
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Ελλάδα. Και αυτό το αποδεικνύετε και το αναδεικνύετε 
καθημερινά με την επιλογή σας να ζείτε σε μια 
απομακρυσμένη αλλά υπέροχη γωνιά της πατρίδας μας. 
Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, αγωνίζεστε να κρατήσετε 
ζωντανή μια κοιτίδα ελληνισμού με διαδρομή αιώνων.

Η αγάπη για την πατρίδα και για τον τόπο σας και το 
αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύετε, συνιστούν υψηλά 
παραδείγματα αφοσίωσης και πατριωτισμού, μακριά από 
τα φώτα της εφήμερης δημοσιότητας.

Την επιλογή σας αυτή οφείλει η ελληνική πολιτεία να την 
αναγνωρίσει και να την στηρίξει. Όταν μάλιστα βρίσκεστε 
απέναντι σε ένα γείτονα που δημιουργεί διαρκώς 
προκλήσεις και εντάσεις στην περιοχή.

Η Ελλάδα επιδιώκει διαχρονικά σχέσεις καλής γειτονίας 
και συνεργασίας με την Τουρκία και επενδύει στην 
ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία των δύο λαών. 
Δεν είναι διατεθειμένη όμως να απεμπολήσει κυριαρχικά 
της δικαιώματα ή να αποδεχθεί αμφισβητήσεις εθνικών 
εδαφών. Η διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και 
της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην 
Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής 
μας στρατηγικής.

Η χώρα μας σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς 
συμβάσεις και επιδιώκει μια εποικοδομητική σχέση με 
τους γείτονές της. Παράλληλα όμως είναι αποφασισμένη 
να προασπίσει με κάθε δυνατό τρόπο, όταν και αν 
χρειαστεί, την εθνική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα.

Θέλω από αυτή την ακριτική γωνιά της πατρίδας μας να 
στείλω ένα μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης και ταυτόχρονα 
εθνικής υπερηφάνειας, όπως μου το μετέδωσαν οι κάτοικοι 
του Αγαθονησίου, σταθεροί θεματοφύλακες των συνόρων, 
όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

Κύριε Δήμαρχε,
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Είμαστε η μεγαλύτερη νησιωτική χώρα της Ευρώπης και 

από κάθε νησί, από κάθε νησίδα και βραχονησίδα, χτίζουμε 
την εθνική μας αυτοπεποίθηση.

Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνετε, να 
με θεωρείτε από σήμερα συμπολίτη σας. Το να είμαι έστω 
και συμβολικά μια από εσάς, μέλος της κοινότητάς σας, με 
γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία για το παρόν και το μέλλον 
του τόπου μας».

Ολοκληρώνοντας την παραμονή της στο νησί, η 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο λιμάνι όπου 
ήταν παρατεταγμένα πληρώματα σκαφών του Στρατού 
Ξηράς και του Λιμενικού Σώματος και επισκέφθηκε την 
Κανονιοφόρο ΠΝ «Κ/Φ ΚΡΑΤΑΙΟΣ». Μετά την ενημέρωσή 
της από τον κυβερνήτη του σκάφους, έγραψε τα εξής στο 
Βιβλίο επισκεπτών:

«Νιώθω τιμή και υπερηφάνεια που βρίσκομαι 
σήμερα κοντά στους αξιωματικούς και το πλήρωμα της 
κανονιοφόρου ΚΡΑΤΑΙΟΣ του ναυτικού μας. Σε αυτούς που 
καθημερινά, με το υψηλό τους φρόνημα, την ετοιμότητα και 
την άρτια εκπαίδευση τους, διασφαλίζουν με ψυχραιμία, 
αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τα θαλάσσια 
σύνορα της χώρας μας. Το πολεμικό μας ναυτικό, όπως 
και το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει αποδείξει 
διαχρονικά ότι έχει την ικανότητα και τη βούληση να 
εξασφαλίζει την ειρήνη και να απαντά όταν χρειαστεί στις 
προκλήσεις και τις απειλές. Εκ μέρους όλων των Ελλήνων 
εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια επιτυχία την υψηλή 
αποστολή σας».

Πηγή: iefimerida.gr 
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Δημήτριος Νικολαΐδης ο γονδολιέρης. Πίστεψε ότι ο ποταμός Μάιν 
στην Φρανκφούρτη με τα μοντέρνα και ολόφωτα κτίρια θα ήταν εξίσου 
ρομαντικός με την Βενετία. Ετσι ο κύριος Νικολαίδης επένδυσε 27.000 

ευρώ στην εικονιζόμενη «Gondola Rossa» που έγινε ειδική παραγγελία 
στην Βενετία φυσικά και διατίθεται προς ενοικίαση για γάμους και 

ειδικές «βόλτες». AP Photo/Michael Probst)

φ Ω Τ Ο γ Ρ Α φ Η μ Α Τ Α
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
Απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

Στη διάθεση σας και αυθεντικός χαλβάς Φαρσάλων για μοναδικές γεύσεις!!!

ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΟΡΙΣμΟΙ

[

Στην πρώτη θέση της επανεκ-
κίνησης της τουριστικής βιομηχανίας 
βρίσκονται οι νησιωτικοί προορισμοί 
της χώρας, οι οποίοι προτάσσοντας 
την ασφάλεια και την «τήρηση 
των αποστάσεων» φιλοδοξούν να 

προσελκύσουν ολοένα και περισσότε-
ρους επισκέπτες.

Μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή 
του Πρακτορείου FM, «Βόλτα στην 
Ελλάδα» και στον Κώστα Χαλκιαδάκη, 
δήμαρχοι από ιδιαίτερους νησιωτικούς 

προορισμούς προσκαλούν τους Έλλη-
νες ταξιδιώτες να τους επισκεφτούν και 
να ζήσουν, όπως λένε, με ασφάλεια 
μοναδικές εμπειρίες.

Σέριφος, Σίφνος, Ίος και Πάτμος στέλ-
νουν μήνυμα αισιοδοξίας και ξεγνοιασιάς 

σέριφος, σίφνος,Ίος και Πάτμος στέλνουν 
μήνυμα αισιοδοξίας για το φετινό καλοκαίρι

στους υποψήφιους επισκέπτες τους. 
Οι υγειονομικές υποδομές των εν 
λόγω νησιών έχουν ενισχυθεί και 
είναι ικανές, όπως τονίζουν, να 
ανταποκριθούν στις συνθήκες της 
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GeoRGe VeRRos

Tel: 416-693-1212    Tel: 416-305-0888
402 Main Street, Toronto, Onario M4C 4X8 

(Νorth of Main Subway)

10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

Συνεργαζόμαστε με όλες τις 
ασφάλειες: 
Drug Benefit, Workers' 
Compensation Board, Blue Cross,  
Veterans, Assure  κ.ά.

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

Δωρεάν μέτρηση αρτηριακής Δωρεάν μέτρηση αρτηριακής 
πίεσης
 
Δεν χρεώνουμε τα $2 στους 
συνταξιούχους

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

ΑΝΟΙΚΤΑ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
από 9:00 π.μ. μέχρι 6:00 μ.μ.
Σάββατα:απο 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

698 Danforth Ave, 
Toronto ON M4J 1L1
Tel: 416 463-1195 
Fax: 416 463-1196

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

Το Ελληνικό Φαρμακείο  του Τορόν το που σας εξυπηρετεί  
σ τη γλώσσα σας με  συνέ πεια  α πό το 1975.

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.

εποχής.

Η ΙΟσ
Από την Ιο, ο δήμαρχος Ιητών Γκίκας 

Γκίκας, στέλνει, μέσω της εκπομπής, 
πρόσκληση στους Έλληνες  ταξιδιώτες 
να επισκεφτούν το νησί και να αφήσουν 
σε “απόσταση...την καθημερινότητα” 
τους υπογραμμίζοντας ότι η Ιος είναι 
υγειονομικά έτοιμη, καθώς μεταξύ 
άλλων υπάρχει θάλαμος αρνητικής 
πίεσης αλλά και μοριακός αναλυτής 
δειγμάτων.

Με 35 παραλίες, εξηγεί ο κ. Γκίκας, 
η Ιος κάνει πράξει την έννοια του 
μη συγχρωτισμού και εστιάζει στις 
εθελοντικές δράσεις καθαρισμού 
των ακτών και του βυθού του 
νησιού. Μάλιστα σε όσους Έλληνες 
επισκεφτούν το νησί οι επαγγελματίες 
του νησιού θα προσφέρουν και 
επιπλέον ημέρες διακοπών για όσους 
κλείσουν πακέτα μιας εβδομάδας.

Η ΠαΤΜΟσ
Με τιμές διαμονής από 30 ευρώ 

την ημέρα ο δήμαρχος της Πάτμου, 
Ελευθέριος Πέντες σημειώνει στην 
εκπομπή, ότι το νησί της αποκάλυψης, 
με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς 
να την περιβάλλουν, μπορεί να καλύψει 
κάθε απαίτηση, όπως εξηγεί.

Δήμος και επιχειρηματίες του νησιού 
συνεργάστηκαν, όπως τονίζεται, 
για την παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας, με τον κ. Πέντε να εστιάζει 
στις υγειονομικές υποδομές. Η Πάτμος, 
όπως αναφέρθηκε, διαθέτει κέντρο 
υγείας επαρκώς στελεχωμένο, με 
ειδικό μέρος για κρούσματα και θάλαμο 
απομόνωσης, ενώ προστέθηκε και 
ειδικός Θάλαμος αρνητικής πίεσης. Η 
Πάτμος διαθέτει 1.800 κλίνες και 2.000 
ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Η σΙφΝΟσ
Για την Σίφνο αλλά και για τα 

προαναφερθέντα νησιά ο τουρισμός 
είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για 
τους κατοίκους τους. Για την Σίφνο 
ειδικότερα, η γαστρονομία είναι στην 
κορυφή της αλυσίδας αξίας του νησιού. 
Άλλωστε ο Νικόλαος Τσελεμεντές 
κατάγεται από το συγκεκριμένο νησί 
των Κυκλάδων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως 
εξηγεί στην εκπομπή, η Δήμαρχος 
του νησιού Μαρία Ναδάλη, κάθε 

χρόνο πραγματοποιείται το φεστιβάλ 
γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμεντές 
με 500 και πλέον συμμετέχοντες. 
Μπορεί κάθε χρόνο Γάλλοι, Ιταλοί, 
Σουηδοί, να πλημμυρίζουν την 
Σίφνο, αλλά φέτος η στόχευση είναι η 
ελληνική αγορά, αναφέρει η κα Δανάλη 
και απευθυνόμενη στο ελληνικό κοινό 
υπογραμμίζει ότι το νησί είναι έτοιμο 
και στο υγειονομικό σκέλος.

Στη Σίφνο με τις 300 εκκλησίες 
τα έθιμα που κληρονομήθηκαν 
συνεχίζονται στις μέρες μας 
αναλλοίωτα, με αυτό του “Πανηγυρά” 
να ξεχωρίζει. Όπως αναφέρει η κα 
Ναδάλη ο Πανηγυράς είναι αυτός 
που αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας 
το πανηγύρι της εκάστοτε εκκλησίας, 
με καθαρισμούς και οτιδήποτε είναι 
απαραίτητο για την οργάνωση του. 
Στον Πανηγυρά θα μείνει και η εικόνα 
του Αγίου για ένα χρόνο, όπου στο 
σπίτι του θα έχει περίοπτη θέση. 
Ανήμερα της εορτής, η εικόνα θα 
παραδοθεί στον επόμενο.

Η σερΙφΟσ
Τέλος, “μεταξύ μας” είναι το μήνυμα 

που εκπέμπει  η Σέριφος προκειμένου 
να προσελκύσει εφέτος επισκέπτες, 
όπως τονίζει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού 
Στέλιος Λιβάνιος αναφερόμενος στην 
καμπάνια επικοινωνίας του νησιού.

Με 72 μη οργανωμένες παραλίες η 
Σέριφος ήταν και θα είναι το νησί που 
δεν ενδείκνυται για συνωστισμό. “Η 
γαλήνη είναι το ζητούμενο η Σέριφος 
είναι ο προορισμός”, αναφέρει ο κ. 
Λιβάνιος.

Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες 
στο νησί θα τύχουν χαμηλότερες τιμές 
σε σχέση με πέρυσι, σε ποσοστά 
από 15% εως 20%, όπως εξηγεί ο κ. 
Λιβάνιος.

online
evdomada.ca
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Η UNESCO έχει αποστείλει 
επιστολή με σειρά 
ερωτημάτων στις αρμόδιες 
Αρχές στην Τουρκία από 
τις αρχές Ιουνίου, χωρίς 
όμως {να έχει λάβει ακόμη 
απάντηση, λέει στα «ΝΕΑ» 
ο αναπληρωτής γενικός 
διευθυντής του διεθνούς 
οργανισμού και τονίζει 
ότι ο ναός είναι Μνημείο 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Μαρία Βασιλείου

ΗUNESCO διερευνά το ζήτημα 
που έχει προκύψει μετά τις εξαγγελίες 
Ερντογάν για μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας από μουσείο σε ισλαμικό 
τέμενος, δηλώνει ο αναπληρωτής 
γενικός διευθυντής του διεθνούς 
οργανισμού Ερνέστο Οτόνε Ραμίρεζ 
στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ». Ο 
χιλιανός αξιωματούχος επισημαίνει 
ότι η UNESCO έχει αποστείλει σχετική 
επιστολή με σειρά ερωτημάτων στις 
αρμόδιες Αρχές στην Τουρκία από τις 
αρχές Ιουνίου, χωρίς όμως να έχει 
λάβει ακόμη απάντηση. Παράλληλα, 
διαβεβαιώνει, ότι η Σύμβαση 
για την Παγκόσμια Πολιτιστική 
Κληρονομιά προβλέπει ότι πριν 
ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την 
αλλαγή του στάτους ενός Μνημείου 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως είναι 
η Αγία Σοφία, απαιτείται απόφαση της 
αρμόδιας διακυβερνητικής επιτροπής 
της UNESCO. Πάντως, ο COVID-19 
έχει δυσκολέψει το έργο ελέγχου της 
UNESCO, αφενός διότι η συνεδρίαση 
της 21μελούς επιτροπής για το 2020 
δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί μετά 
την αναβολή της προγραμματισμένης 
συνάντησης (29 Ιουνίου έως 9 
Ιουλίου) και αφετέρου διότι έχουν 
ακυρωθεί οι αποστολές επιτόπιου 
ελέγχου. Γενικότερα, ο κορωνοϊός 
έχει προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στον 
πολιτισμό παγκοσμίως, δηλώνει ο 
Οτόνε Ραμίρεζ, ο οποίος προειδοποιεί 
ακόμη ότι έχει αυξηθεί η παράνομη 
διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

«Περιμένουμε την απάντηση σε 
επιστολή που έχουμε στείλει με σειρά 
ερωτημάτων στις αρμόδιες Αρχές 
στην Τουρκία. Οταν ένα κράτος-
μέλος (η Ελλάδα) απευθύνει ερώτημα 
στον οργανισμό μας για κάποιο 
συγκεκριμένο παγκόσμιο πολιτιστικό 
μνημείο, πρέπει να απευθύνουμε 
το ζήτημα στο κράτος στο οποίο 
βρίσκεται το μνημείο (Τουρκία) και 
να περιμένουμε απάντηση» δηλώνει 
ο Οτόνε Ραμίρεζ, διαβεβαιώνοντας 
ότι «ο οργανισμός θα συνεχίσει να 
στέλνει επιστολές μέχρι να λάβει 
σχετικές απαντήσεις, καθώς το 
ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί στην 
επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Μάλιστα, 
όπως λέει η Σύμβαση, απαιτεί να 
γίνεται αναφορά από τις αρμόδιες 

Αρχές για κάθε αλλαγή στο στάτους 
ενός χώρου που περιλαμβάνεται 
ανάμεσα στα 1.241 Μνημεία 
Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNE-
SCO. «Η διαδικασία προϋποθέτει ότι 
αν υπάρχουν εξελίξεις στη χρήση ενός 
μνημείου οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει 
να ενημερώνουν την επιτροπή» 
τονίζει. Προς το παρόν το ζήτημα 
έχει περιέλθει σε γνώση της UNE-
SCO χάρη σε παρέμβαση «τρίτων», 
λέει ο ανώτερος αξιωματούχος, 
αναφερόμενος στις κινήσεις που έχει 
κάνει η ελληνική κυβέρνηση προς τον 
διεθνή οργανισμό, αλλά και σε σχετική 
επιστολή από οργάνωση πολιτών.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής 
της UNESCO επεξηγεί ότι ο οργανισμός 
προχωρεί κάθε τέσσερα χρόνια 
σε τακτικούς επιτόπιους ελέγχους 
στα μνημεία για να διαπιστωθεί 
ότι οι προδιαγραφές που θέτει η 
Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
ικανοποιούνται. «Λόγω του κορωνοϊού 
είναι δύσκολη η διερεύνηση των 
πληροφοριών σε αυτή τη φάση. Υπό 
κανονικές συνθήκες θα μπορούσαμε 
να στείλουμε ειδικούς για επιτόπιο 
έλεγχο (στην Αγία Σοφία), αλλά αυτή 
την εποχή, μέχρι τον Σεπτέμβριο, δεν 
πραγματοποιούνται αποστολές. Μόλις 
λάβουμε απάντηση στην επιστολή μας, 
θα εξετάσουμε ποια θα είναι τα επόμενα 
βήματα για να διασφαλίσουμε ότι η 
Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
θα ασχοληθεί με το ζήτημα» τονίζει 
ο αξιωματούχος του διεθνούς 
οργανισμού, ξεκαθαρίζοντας ότι βάσει 
των στοιχείων που θα λάβει η UN-
ESCO θα προχωρήσει σε αξιολόγηση 
και συστάσεις, αλλά η απόφαση 
θα ληφθεί από τη διακυβερνητική 
επιτροπή με γνώμονα τη διατήρηση 
της παγκόσμιας αξίας του μνημείου στη 
βάση της εφαρμογής της Σύμβασης 
για την Προστασία της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην 
περίπτωση της Αγίας Σοφίας, η 
κατάταξή της ως Παγκόσμιου Μνημείου 
περιλαμβάνεται στις ιστορικές 
ζώνες της Κωνσταντινούπολης που 
έχουν εγγραφεί στον «κατάλογο 
παγκόσμιας κληρονομιάς» το 1985. 

Πάντως, παρότι δεν έχει καθοριστεί 
ακόμη νέα ημερομηνία για τη 
συνεδρίαση της διακυβερνητικής 
επιτροπής, ο αξιωματούχος της UN-
ESCO διαβεβαιώνει ότι «θα πρέπει να 
συνεδριάσει φέτος».

Οι επιπτώσεις
Η συζήτηση των «Νέων» με τον 

αναπληρωτή γενικό διευθυντή της 
UNESCO επεκτάθηκε αναπόφευκτα 
στις επιπτώσεις των μέτρων 
περιορισμού, που επιβλήθηκαν 
λόγω του κορωνοϊού, στους χώρους 
πολιτισμού. Κατά τον κ. Οτόνε Ραμίρεζ 
ο κορωνοϊός έχει επιφέρει σοβαρό 
πλήγμα, ενώ η έλλειψη δυνατότητας 
επιτόπιου ελέγχου αφήνει ανοιχτό 
το ενδεχόμενο μνημεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς να έχουν πέσει 
θύματα γεωπολιτικών εντάσεων. 
«Ο κορωνοϊός έχει δυσκολέψει 
τον έλεγχο για τη συντήρηση και 
διατήρηση των μνημείων πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Όταν θα μπορέσουμε 
να επιστρέψουμε στην φάση ελέγχου 
ελπίζουμε να μην βρεθούμε προ 
εκπλήξεων» επισημαίνει. Επιπλέον, 
«η έρευνά μας έδειξε ότι πάνω από 
50% των μουσείων στον κόσμο δεν έχει 
πρόσβαση στο Ίντερνετ, δεν το άγγιξε η 
ψηφιοποίηση. Μόνο 5% των μουσείων 
στην Αφρική και σε μικρά νησιά σε 
Ειρηνικό και Καραϊβική είχαν στήριξη 
από την τεχνολογία» επισημαίνει. 
Όπως επεξηγεί από τις αρχές 
Απριλίου μέχρι τον Μάιο, 92% των 
πολιτιστικών χώρων έκλεισαν μερικώς 
ή ολικώς. Οι αρνητικές επιπτώσεις 
στον κλάδου του πολιτισμού είναι 
σοβαρές, λέει, επεξηγώντας, ότι η 
απασχόληση στον κλάδο έχει αυξηθεί 
σημαντικά. Ενδεικτική της τάσης είναι 
η κατακόρυφη αύξηση στον αριθμό 
των μουσείων. «Σε οκτώ χρόνια 
είχαμε 60% αύξηση στον αριθμό των 
μουσείων, από 65.000 το 2012 σε 
95.000 το Μάιο του 2020. Το ζήτημα 
στήριξης του πολιτισμού είναι επείγον. 
Όλα αλλάζουν, ο τρόπος επισκέψεων, 
τα εισιτήρια, πολλοί εργαζόμενοι 
έχουν χάσει τη δουλειά τους, καθετί 
επαναπροσδιορίζεται» τονίζει. «Η 
κατάσταση είναι κρίσιμη και όλοι 

στο σύστημα του πολιτισμού έχουν 
επηρεαστεί αρνητικά. Προσπαθούμε 
να διασφαλίσουμε ότι στα πακέτα 
χρηματοδότησης και στα μέτρα που 
λαμβάνονται για ενίσχυση έναντι του 
κορωνοϊού θα περιληφθεί ο πολιτισμός, 
ο οποίος μαζί με τον τουρισμό δέχεται 
σοβαρό πλήγμα».

Η UNESCO, μάλιστα, ανησυχεί 
ιδιαιτέρως για τις αναπτυσσόμενες 
περιοχές. «Γίνεται προσπάθεια 
να ενισχυθεί ο εγχώριος τοπικός 
τουρισμός. Η λύση μπορεί να 
εφαρμοστεί σε ορισμένες περιοχές, 
όπως την Ευρώπη, αλλά όχι σε 
περιοχές όπως την Καραϊβική ή την 
Αφρική» λέει ο κ. Οτόνε Ραμίρεζ. 
Αναφέρεται στον θεσμό ResiliArt, που 
ξεκίνησε η UNESCO, προκειμένου 
«οι άνθρωποι της πολιτισμού να 
προτείνουν λύσεις, τις οποίες 
προσπαθούμε να προωθήσουμε στις 
αρμόδιες αρχές».

Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς 
χώρους, ο αναπληρωτής διευθυντής 
της UNESCO λέει ότι υπάρχουν 
πληροφορίες από ορισμένες χώρες 
(όχι από Ελλάδα, ξεκαθαρίζει) ότι 
υπήρξε μεγαλύτερη δραστηριοποίηση 
παράνομης διακίνησης και λεηλασίας 
αντικειμένων, ενώ σε μνημεία 
φυσικής κληρονομιάς, όπως στην 
Αφρική, υπήρξαν παράνομες είσοδοι 
από διάφορες ομάδες. «Έχουμε 
αύξηση της παράνομης διακίνησης 
αντικειμένων τέχνης ηλεκτρονικά 
και συνεργαζόμαστε με την Interpol 
και τον διεθνή οργανισμό τελωνείων 
να διαπιστώσουμε το μέγεθος του 
ζητήματος. Αποτελεί ανησυχητικό 
φαινόμενο» τονίζει.

tanea.gr

Παράνομη η αλλαγή στάτους 
στην αγία σοφία 

Ηχηρή προειδοποίηση στην Τουρκία
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ΥγΕΙΑ - Ευεξία - ΟμΟΡφΙΑ

ΥΛΙΚΑ (για 6 μπιφτέκια)
700 γρ. κιμάς κοτόπουλου 
από μπούτι
1 ξερό κρεμμύδι μεγάλο, 
σε ψιλά καρέ
1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη
4 κουτ. σούπας φρέσκα 
 φύλλα μαϊντανού, ψιλοκομμένα
1 κουτ. σούπας μουστάρδα
8 φέτες μπέικον
60 ml ελαιόλαδο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 
200° C στη λειτουργία του αέρα 
και καλύπτουμε ένα ρηχό ταψί με 
λαδόκολλα.
Σε ένα τηγάνι «ψήνουμε» σε 
δυ-νατή φωτιά το μπέικον, χωρίς 

λιπαρή ουσία, για περίπου 4 - 5 
λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να γίνει 
τραγανό.

Το βγάζουμε με ένα πιρούνι και το 
αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί, 
να στραγγίξουν τα περιττά λίπη 
και να κρυώσει. Το τρίβουμε με τα 
δάχτυλά μας μέχρι να θρυμματιστεί 
και το αδειάζουμε σε μπολ.

Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα 
υλικά και τα ζυμώνουμε μέχρι να 
σχηματιστεί ένα λείο και αφράτο 
μείγμα. Λαδώνουμε τα χέρια μας 
καλά και πλάθουμε 6 μπιφτέκια, τα 
βάζουμε στο ταψί και ψήνουμε για 
περίπου 15 - 17 λεπτά, μέχρι να 
ροδίσουν.

Μπιφτέκια 
κοτόπουλου 
με μπέικον
και 
μουστάρδα

Η συνταγή της “Εβδομάδας”

Καθώς πολλές κυβερνήσεις σε όλο 
τον κόσμο έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν 
τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς με στόχο 
την ανάκαμψη των οικονομιών τους, οι 
αεροπορικές εταιρείες αποκαθιστούν 
σταδιακά τις πτήσεις που είχαν διακοπεί 
εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας. 
Ωστόσο, μέχρι στιγμής η επιστροφή των 
πολιτών στα αεροπορικά ταξίδια είναι 
διστακτική, καθώς αρκετοί υποψήφιοι 
επιβάτες ανησυχούν για το ενδεχόμενο 
να κλειστούν για ολόκληρες ώρες σε μια 
καμπίνα με δυνητικούς φορείς. Και τα 
στοιχεία δείχνουν ότι ο κίνδυνος δεν είναι 
αμελητέος.

Έχει εξαπλωθεί ποτέ 
ο κοροναϊός σε αεροπλάνο;

Ναι. Αν και οι σχετικές έρευνες 
παραμένουν λίγες σε αριθμό, η εξέταση 
μιας πτήσης από τη Βρετανία στο Βιετνάμ 
στις 2 Μαρτίου δείχνει ότι ένας επιβάτης 
μετέδωσε τον ιό σε 14 συνεπιβάτες του, αλλά 
και σε ένα μέλος του πληρώματος. Δώδεκα 
από τους επιβάτες που προβλήθηκαν από 
τον ιό κάθονταν κοντά στον φερόμενο ως 
ασθενή μηδέν, γεγονός που ταιριάζει στο 
προφίλ τόσο του νέου όσο και άλλων 
κοροναϊών. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση 
Αερομεταφορών (IATA), την εμπορική 
ένωση των αεροπορικών εταιρειών σε όλο 
τον κόσμο, εκτός από το συγκεκριμένο 
περιστατικό μια ανεπίσημη έρευνα 18 
μεγάλων αεροπορικών εταιρειών εντόπισε 
τέσσερις περιπτώσεις στη διάρκεια των 
πρώτων τριών μηνών του έτους, κατά τις 
οποίες φαίνεται να έχει σημειωθεί μετάδοση 
του ιού στη διάρκεια της πτήσης από τους 
επιβάτες σε μέλη του πληρώματος, και 
άλλες τέσσερις περιπτώσεις στις οποίες 
ένας πιλότος μετέφερε τον ιό σε κάποιον 
άλλο. Η συγκεκριμένη ομάδα αεροπορικών 
αντιπροσωπεύει το 14% των παγκόσμιων 
αερομεταφορών εκείνης της περιόδου, 
σύμφωνα με το ΙΑΤΑ.

Έχουν μεταδοθεί ανάλογοι ιοί 
σε αεροπλάνα;

Ναι, άλλοι ιοί, ανάμεσά τους και ο 
SARS, η γρίπη και η ευλογιά, οι οποίοι 
όπως και  ο νέος κοροναϊός μεταδίδονται 
μέσω του βήχα, του φτερνίσματος και της 
ανάσας των ασθενών, έχουν εξαπλωθεί 
εντός αεροσκαφών. Στη διάρκεια της 
επιδημίας του SARS το 2003, ο οποίος 
επίσης προκλήθηκε από κοροναϊό, 
καταγράφηκαν 40 πτήσεις που μετέφεραν 
πιθανά κρούσματα της ασθένειας, η οποία 
στη συνέχεια εξαπλώθηκε και σε άλλους 
επιβάτες. Έρευνες έχουν δείξει ότι εκείνοι 
που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο, 
είναι οι επιβάτες που κάθονται σε απόσταση 
έως και δύο σειρών από τον φορέα του ιού, 
σε πτήσεις που κρατούν περισσότερες από 
οκτώ ώρες. Ακόμη κι έτσι, στην περίπτωση 

μιας πτήσης της AirChina από το Χονγκ 
Κονγκ στο Πεκίνο, στη διάρκεια της οποίας 
20 άτομα κόλλησαν τον ιό από συνεπιβάτη 
τους, λιγότεροι από τους μισούς κάθονταν 
σε απόσταση δύο σειρών από εκείνον. 
Επιπλέον, περισσότερες λοιμώξεις διαπι-
στώθηκαν σε επιβάτες που κάθονταν στην 
απέναντι πλευρά του διαδρόμου.

Τι καθιστά τις πτήσεις 
επικίνδυνες;

Ο κοροναϊός μεταδίδεται μέσα από τα 
σταγονίδια από τις μύτες και τα στόματα 
των φορέων, τα οποία μπορούν να 
μεταφερθούν άμεσα στα άτομα που 
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με 
αυτούς ή έμμεσα, ακουμπώντας μια 
μολυσμένη επιφάνεια και έπειτα φέρνοντας 
τα χέρια στο στόμα, τη μύτη ή τα μάτια. 
Οι πτήσεις είναι επικίνδυνες με τον ίδιο 
τρόπο που ισχύει για όλες τις μορφές 
μεταφορών: μας φέρνουν σε κοντινή 
απόσταση με άλλους ανθρώπους και σε 
κοινόχρηστες επιφάνειες. Το αεροδρόμιο 
μπορεί επίσης να γίνει επικίνδυνο καθώς 
οι επιβάτες περιμένουν σε ουρές, κάνουν 
τσεκ ιν, επισκέπτονται εστιατόρια και 
χρησιμοποιούν κοινόχρηστες εγκαταστά-
σεις και τουαλέτες.

Τι συμβαίνει με την μετάδοση 
μέσω του αέρα;

Είναι πιθανό ο κοροναϊός να μεταδίδεται 
και μέσω των μικροσκοπικών σωματιδίων 
που αποβάλλουν οι άνθρωποι από τις 
μύτες και τα στόματά τους, και τα οποία είναι 
γνωστά ως αερολύματα. Αυτά τα σωματίδια 
μπορούν να παραμείνουν αιωρούμενα για 
αρκετή ώρα ώστε να τα εισπνεύσουμε. Η 
αεροναυπηγική βιομηχανία τονίζει ότι ο 
σύγχρονος εξαερισμός των αεροσκαφών 
αμβλύνει τον κίνδυνο για αυτού του είδους 
τη μετάδοση. Ο αέρας εντός της καμπίνας 
είναι γενικώς ένα μείγμα που αποτελείται 
κατά 50% από αποστειρωμένο αέρα 
που φτάνει απ’ έξω και κατά 50% από 
την ατμόσφαιρα εντός του αεροπλάνου 
που επανακυκλοφορεί και φιλτράρεται. 
Ορισμένες εταιρείες, όπως η Airbus SE και 
η Boeing Co. αναφέρουν ότι τα αεροσκάφη 
τους είναι εξοπλισμένα με φίλτρα HEPA, τα 
οποία εγκλωβίζουν σωματίδια τόσο μικρά 
όσο ο ιός. Η ροή του αέρα κινείται από την 
οροφή προς το δάπεδο και χωρίζεται σε 
τμήματα εντός της καμπίνας, γεγονός που 
θα πρέπει να περιορίζει την κίνηση των 
σωματιδίων κατά μήκος των αεροσκαφών. 
Ακόμη κι έτσι, τα μοντέλα δείχνουν ότι η 
ροή του αέρα μπορεί να επηρεαστεί από 
παραμέτρους όπως η διαρρύθμιση των 
θέσεων και της καμπίνας και η πληρότητα 
του αεροσκάφους. Επιπλέον, αυτά τα 
συστήματα εξαερισμού ενδέχεται να 
μην είναι πλήρως λειτουργικά όταν τα 
αεροπλάνα είναι σταθμευμένα στην πύλη. 

Μια έξαρση γρίπης το 1979 προέκυψε από 
επιβάτες που παρέμειναν κλεισμένοι σε 
ένα αεροσκάφος εντός του αερολιμένα, ο 
εξαερισμός του οποίου ήταν κλειστός.

Τι συμβαίνει με τις τουαλέτες;
Η επίσκεψη στις τουαλέτες των 

αεροπλάνων στην εποχή του κοροναϊού 
ακούγεται έτσι κι αλλιώς ανησυχητική, με 
τις αεροπορικές να ενημερώνουν τους 
επιβάτες πως δεν πρέπει να σχηματίζουν 
ουρές, αλλά αντ’ αυτού να πιέζουν το 
κουμπί κλήσης και να περιμένουν να 
τους δοθεί σχετική άδεια. Τώρα υπάρχει 
και άλλο ένα πράγμα που θα πρέπει να 
μας ανησυχεί, καθώς νέα έρευνα που 
δημοσιεύθηκε στο Physichs of Fluids 
ανακάλυψε ότι όταν τραβάμε καζανάκι, τα 
αερολύματα ανέρχονται σε ύψος σχεδόν 
ενός μέτρου. Τα σωματίδια θα μπορούσαν 
να μείνουν στον αέρα για αρκετή ώρα ώστε 
να τα εισπνεύσει ο επόμενος χρήστης 

της τουαλέτας ή να καταλήξουν επάνω 
στον νιπτήρα ή τα πόμολα. Ιικό φορτίο 
έχει εντοπιστεί στα κόπρανα ορισμένων 
ασθενών κοροναϊού, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι η ασθένεια θα μπορούσε 
να μεταδοθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
πράγμα που όμως μένει να αποδειχθεί. 
Επομένως, ίσως είναι καλό που ορισμένες 
αεροπορικές έχουν πάψει να προσφέρουν 
φαγητό και ροφήματα.

Τι άλλο κάνουν οι αεροπορικές 
για να μειώσουν τον κίνδυνο;

Οι εταιρείες καθαρίζουν συχνότερα 
και πιο σχολαστικά τα αεροσκάφη 
και δεν χρησιμοποιούν πια μετρητά. 
Εκμεταλλεύονται το online τσεκ ιν και την 
αυτόματη επιστροφή των αποσκευών, ενώ 
συμβουλεύουν τους επιβάτες να φορούν 
μάσκα σε όλη τη διάρκεια της πτήσης. 
Αρκετές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε 
μείωση του αριθμού των επιβατών ανά 
πτήση. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
αρνούνται να δεσμευτούν ότι θα αφήνουν 
κενές τις μεσαίες θέσεις, επικαλούμενες τα 
περιορισμένα επιστημονικά στοιχεία για 
την αποτελεσματικότητα της πρακτικής, 
αλλά και την αύξηση του κόστους των 
πτήσεων που θα συνεπαγόταν αυτή η 
κίνηση.

Τι κάνουν τα αεροδρόμια;
Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής 

Αεροπορίας του ΟΗΕ πρόσφατα 
εξέδωσε οδηγίες ασφαλών πτήσεων 
συμβουλεύοντας τα αεροδρόμια να 
υιοθετήσουν επιπλέον μέτρα. Οι 
συστάσεις περιλαμβάνουν την εισαγωγή 
ανέπαφων τεχνολογιών για την παραλαβή 
των αποσκευών, πυλών επιβίβασης 
και επιπλέον μέτρων στα καταστήματα 
λιανικής. Ο οργανισμός αναφέρει ότι 
η απόσταση ενός μέτρου θα πρέπει 
να τηρείται σε όλους τους χώρους των 
αεροδρομίων και ότι οι διαδικασίες 
επιβίβασης θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
ώστε να αποφεύγονται οι ουρές. Οι 
τουαλέτες θα πρέπει να ανακαινιστούν για 
να συμπεριλαμβάνουν ανέπαφο εξοπλισμό 
και οι διάδρομοι αποσκευών θα πρέπει να 
είναι διαχωρισμένοι για τις αφίξεις από 
περιοχές υψηλού κινδύνου.

bloomberg.com

Πόσο ασφαλείς είναι οι πτήσεις 
στην εποχή της πανδημίας;
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Η έρευνα για το εμβόλιο κατά του 
κοροναϊού επισκιάζεται από ανταγωνισμούς 
ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. Πόσο 
μπορούν να δυσκολέψουν όμως η εθνική 
ιδιοτέλεια και τα γεωπολιτικά συμφέροντα 
την καταπολέμηση της πανδημίας;

Από τις 7 υποψήφιες εταιρείες για το 
εμβόλιο κατά του κοροναϊού, που σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
έχουν περάσει στη δεύτερη δοκιμαστική 
φάση, οι τρεις είναι κινεζικές και οι δύο 
αμερικανικές. Ο Λευκός Οίκος θέλει να 
επενδύσει 10 δισ. δολάρια για τη δοκιμή, 
παρασκευή και αγορά ενός ή πολλών νέων 
εμβολίων. Σύμφωνα με τη λεγόμενη «Op-
eration Wrap Speed» μέχρι τον Ιανουάριο 
του 2021 θα πρέπει να είναι έτοιμα προς 
διάθεση 300 εκ. εμβόλια. 6 αμερικανικές 
επιχειρήσεις συμμετέχουν καθώς και η 
βρετανοσουηδική Astrazeneca.

ερευνητικές επιτυχίες στο 
στόχαστρο χάκερ

Επικεφαλής της επιχείρησης υπό την 
αιγίδα του αμερικανικού υπουργείο Υγείας 
είναι ο αμερικανός στρατηγός Γκουστάβε 
Πέρνε όπως μεταδίδει η Deutche Welle. Την 
περασμένη εβδομάδα κατά την ακρόασή 
του στην αμερικανική Γερουσία δήλωσε ότι 
είναι έτοιμος να συνεργαστεί «με κάθε χώρα 
που προσφέρει πληροφορίες ή συνεργασία 
για την ανάπτυξη εμβολίου ή φαρμάκου». 
Η Κίνα δεν ανήκει σε αυτές, διασαφήνισε 
ο στρατηγός. Η φαρμακοβιομηχανία Mod-
erna με έδρα την Μασαχουσέτη ήταν 
η πρώτη εταιρεία που ήδη τον Μάρτιο 
ξεκίνησε τις πρώτες κλινικές δοκιμές 
σε εθελοντές και κατέγραψε τα πρώτα 
προσωρινά θετικά αποτελέσματα κατά τα 
μέσα Μαΐου. Και όπως ελέχθη, ίσως τον 
Ιούλιο μπορεί να ξεκινήσει και η παραγωγή 
του εμβολίου. Μια εβδομάδα μετά τα 
καλά νέα από τη Moderna, πράκτορες 
του FBI και η αμερικανική υπηρεσία κατά 
του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο CISA 
προειδοποίησαν για επιθέσεις χάκερς 
από το Πεκίνο με στόχο τα ερευνητικά 
αποτελέσματα. Εκπρόσωπος του κινεζικού 
υπουργείου Εξωτερικών αντέδρασε 

αστραπιαία. «Χρειάζονται αποδείξεις 
ότι η Κίνα σαμποτάρει προσπάθειες της 
Δύσης» είπε. Ο Ντέιβιντ Φίντλερ, από 
την αμερικανική δεξαμενή σκέψης Coun-
cil on Foreign Relations είπε στη DW ότι 
δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι «η Κίνα κι 
άλλες χώρες προσπαθούν να πάρουν 
πληροφορίες για τις δραστηριότητες 
αμερικανικών οργανώσεων σε σχέση 
με την πανδημία, μεταξύ αυτών και την 
έρευνα του εμβολίου». Επιπλέον δήλωσε 
ότι δεν θα τον παραξένευε εάν οι ΗΠΑ 
από την πλευρά τους κατασκόπευαν 
τον κυβερνοχώρο σε βάρος κινεζικών 
ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Η Κίνα, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο 
κοροναϊός, ήταν η πρώτη χώρα που 
τον περασμένο Ιανουάριο δημοσίευσε 
γονιδίωμα του ιού και παρουσίασε 
την ανάπτυξη εμβολίου ως έναν 
«αποφασιστικό πόλεμο», που θα πρέπει 
να γίνει μαζί με όλον τον κόσμο. Τον Μάρτιο 
η κινεζική εταιρεία CanSino σε συνεργασία 
με την κινεζική Ακαδημία Στρατιωτικών 
Επιστημών ανακοίνωσαν θετικές εξελίξεις 
στην πρώτη φάση κλινικών δοκιμών. Στο 
μεταξύ 500 εθελοντές συμμετέχουν στη 
δεύτερη φάση δοκιμών σε νοσοκομείου 
στη Γουχάν. Την περασμένη εβδομάδα η 
εταιρεία ανακοίνωσε πολλά υποσχόμενα 
αποτελέσματα μετά από δοκιμαστικό 
εμβολιασμό 743 εθελοντών. Ο Τσανγκ 
Λουνγκ Γι, επικεφαλής του εργαστηρίου 
Geno-Immune Medical Institute, το 
οποίο επίσης συμμετέχει στην ανάπτυξη 
εμβολίου, είπε στη DW ότι «χάρη στις 
έρευνες στον τομέα μοριακής ιατρικής, θα 
μπορούσε η Κίνα να ξεπεράσει τις ΗΠΑ 
στον αγώνα δρόμου για την παρασκευή 
εμβολίου κατά του Covid-19.

Υπό ποιες συνθήκες θα διατεθεί 
το εμβόλιο στην αγορά;

Σε συνάντηση του ΠΟΥ τον περασμένο 
Μάιο ο κινέζος πρόεδρος Χι είπε ότι η 
χώρα του θα θέσει στη διάθεση το εμβόλιο 
ως ένα «παγκόσμιο δημόσιο αγαθό». Με 
αυτή τη δήλωση η Κίνα διαχωρίζει τη θέση 
της από τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν ενέκριναν 

ψήφισμα του ΠΟΥ, σύμφωνα με το οποίο 
εμβόλιο κατά του κορωνοϊού θα πρέπει να 
διατεθεί με δίκαιο και συνετό τρόπο. Την 
ίδια ώρα ο επικεφαλής της αμερικανικής 
υπηρεσίας «National Institutes of Health», 
που συμμετέχει στην ανάπτυξη εμβολίου, 
είπε ότι το εμβόλιο θα πρέπει να διατεθεί 
σε εκείνον που το χρειάζεται επειγόντως. 
«Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα γνωρίζουν 
πώς να διαθέσουν ένα αποτελεσματικό 
και ασφαλές εμβόλιο, που να υπηρετεί τα 
εθνικά τους συμφέροντα» υπογραμμίζει ο 
ειδικός σε θέματα υγείας Ντέιβιντ Φίντλερ. 
«Και χώρες οικονομικώς ασθενείς θα 
πρέπει να τους είναι σαφές ότι πρόσβαση 
σε κινεζικό η αμερικανικό εμβόλιο θα 
συνδεθεί με όρους σε πολιτικό επίπεδο, θα 
είναι και η πρώτη φορά που η ανάπτυξη 
εμβολίου κατά μιας πανδημίας συνδέεται 
με γεωπολιτικούς όρους. Πώς θα καταλήξει 
όλα αυτό, παραμένει ανοιχτό» προσθέτει.

Δεν είναι όμως η Κίνα και οι ΗΠΑ οι μόνες 
χώρες που προσπαθούν πυρετωδώς να 

βρουν εμβόλιο. Οι δύο ανταγωνίστριες 
χώρες συνεργάζονται με άλλες χώρες. 
Γι αυτό ο γεωπολιτικός παράγων που 
συνδέεται με την αναζήτηση εμβολίου 
δεν θα βαρύνει περισσότερο από όσο 
η σφοδρή λογομαχία μέσω των ΜΜΕ 
ανάμεσα στο Πεκίνο και τη Ουάσιγκτον 
αφήνει να διαφανεί. 120 υποψήφια εμβόλια 
δοκιμάζονται ανά τον κόσμο, μεταξύ αυτών 
και στη Γερμανία με την εταιρεία Curevac 
στο Τίμπινγκεν. Η γερμανική κυβέρνηση 
συμμετέχει με 300 εκ. ευρώ μετά την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ. 
«Λόγω τη μεγάλου αριθμού πρότζεκτ για την 
παρασκευή εμβολίου σε διάφορες χώρες 
και ηπείρους δεν περιμένουμε παγκόσμιες 
διενέξεις για τη διάθεσή του» πιστεύει ο 
Χαν Στόιφελ, πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ερευνητικής Φαρμακοβιομηχανίας στη 
Γερμανία. «Υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει 
σχεδόν παράλληλα η παγκόσμια διάθεσή 
του».

tanea.gr

αγώνας δρόμου ΗΠα-Κίνας για 
το εμβόλιο κατά του κοροναϊού

Για «αδιανόητη ωμότητα» κατηγόρησε 
τον Ντόναλντ Τραμπ η Δημοκρατική 
πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Νάνσι Πελόσι ύστερα από την προσφυγή 
της κυβέρνησης στο Ανώτατο Δικαστήριο 
με αίτημα να ακυρωθεί η μεταρρύθμιση 
του Μπαράκ Ομπάμα, που έδωσε 
τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης σε 20 εκατομμύρια 
Αμερικανούς, οι οποίοι τη στερούνταν.

Ο επικεφαλής των δικηγόρων της 
αμερικανικής κυβέρνησης, Νόελ 
Φρανσίσκο, κατέθεσε την επίμαχη 
προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος 
για προσιτή υγειονομική περίθαλψη (ACA) 
της κυβέρνησης Ομπάμα είναι άκυρος 
ύστερα από τις περικοπές τμημάτων του 
που επέβαλε η προηγούμενη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, η οποία ελεγχόταν από 
τους Ρεπουμπλικανούς.

Πιστή στο προεκλογικό πρόγραμμα 
του Τραμπ, η κίνησή του τη δεδομένη 
χρονική στιγμή, που η πανδημία 
COVID-19 βρίσκεται σε έξαρση στις 
ΗΠΑ, αποτελεί πρόκληση για τους πιο 
ευάλωτους Αμερικανούς, πολλοί εκ των 
οποίων απειλούνται να βρεθούν εκτός 
δικτύου υγειονομικής προστασίας τώρα 
που το έχουν περισσότερο ανάγκη. «Είναι 
βάναυσο, είναι άκαρδο, είναι ανάλγητο», 
σχολίασε ο Δημοκρατικός υποψήφιος για 
την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου, 
Τζο Μπάιντεν.

Στο μεταξύ, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων ψήφισε την προταθείσα 
από τους Δημοκρατικούς νομοθεσία 

για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας, 
στον απόηχο των διαδηλώσεων που 
πυροδότησε η δολοφονία του Τζορτζ 
Φλόιντ στη Μινεάπολη, πριν από ένα 
μήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε 
τη δυσφορία του για την πρόθεση του 
δήμαρχου Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, 
να ζωγραφίσει με τεράστια γράμματα στην 
Πέμπτη Λεωφόρο του Μανχάταν, ακριβώς 
απέναντι από τον Πύργο Τραμπ, το 
έμβλημα του κινήματος «Black Lives Mat-
ter».

Υστερα από περιοδείες στις κρίσιμες 
πολιτείες Πενσιλβάνια και Ουισκόνσιν, 
την Πέμπτη, ο Τραμπ θα μεταβεί αυτό το 
Σαββατοκύριακο στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ την 
επόμενη εβδομάδα, παραμονές της εθνικής 
εορτής της 4ης Ιουλίου, θα επισκεφθεί 
τη Νότια Ντακότα, στο όρος Ράσμορ, 
με τις γιγαντιαίες προσωπογραφίες των 
Ουάσιγκτον, Τζέφερσον, Τίοντορ Ρούζβελτ 
και Λίνκλον χαραγμένες στον γρανίτη. 
Οι αυτόχθονες Σιου ετοιμάζουν, όπως 
συμβαίνει σε κάθε επίσκεψη Αμερικανού 
προέδρου στην περιοχή τους, εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας.

kathimerini.gr

Θύελλα 
αντιδράσεων 

για την 
προσφυγή 

Τραμπ
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Δεν πρόκειται περί μίας απλής 
εορτής, όπως συνήθως εορτάζουμε τις 
υπόλοιπες εορτές των αγίων μας: να 
θυμηθούμε την κατά Χριστόν πολιτεία 
τους και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας 
να τους μιμηθούμε. Στον εναγκαλισμό 
των δύο αποστόλων, όπως τον 
βλέπουμε στη γνωστή εικόνα τους, η 
᾽Εκκλησία μας πρόβαλε τη σύζευξη 
της πίστεως και των έργων, με άλλα 
λόγια είδε τους αποστόλους αυτούς ως 
σύμβολο και τύπο της παραδόσεώς της.

Υπήρξε, και υπάρχει ακόμη σε 
ορισμένους αιρετικούς, η άποψη 
ότι οι πρωτοκορυφαίοι απόστολοι 
ακολουθούν διαφορετικές παραδόσεις 
και εκφράζουν διαφορετικές θεολογίες: 
ο απόστολος Πέτρος – λένε – τονίζει 
τα έργα ως δρόμο σωτηρίας, γεγονός 
που τον σχετίζει περισσότερο με 
την ᾽Ιουδαική παράδοση, και ο 
απόστολος Παύλος τονίζει κυρίως την 
πίστη, άρα είναι ο ρηξικέλευθος και ο 
αληθινός χριστιανός. Τον Πέτρο είδαν 
πολλοί ως πρότυπο της θεολογίας 
του Ρωμαιοκαθολικισμού, η οποία 
πράγματι υπερτονίζει τα καλά έργα 
εις βάρος συχνά της πίστεως, και τον 
Παύλο από την άλλη σχέτισαν με τον 
Προτεσταντισμό, ο οποίος υποβαθμίζει 
τα έργα υπέρ της πίστεως.

Για εμάς τους ορθοδόξους όμως 
μία τέτοια διασπασμένη κατανόηση 
της θεολογίας των αποστόλων αυτών 
αποτελεί μεγάλη πλάνη. Και τούτο γιατί 
και οι δύο απόστολοι εκφράζουν την ίδια 
τελικώς θεώρηση της πίστεως.

Δεν προβάλλει άλλον Χριστό ο 
Πέτρος και άλλον ο Παύλος. Και οι 
δύο καταθέτουν την ίδια εμπειρία, την 
εν Χριστώ σωτηρία, για την οποία και 
οι δύο έδωσαν με μαρτυρικό τρόπο τη 
ζωή τους. Το Πνεύμα του Θεού άλλωστε 
που τους φώτιζε, ήταν και είναι πάντοτε 

το ίδιο.
Όταν ο απόστολος Παύλος, για 

παράδειγμα, τονίζει την πίστη ως 
προϋπόθεση της σωτηρίας, εξαγγέλλει 
την κοινή μαρτυρία και των άλλων 
αποστόλων, προεξάρχοντος του Πέτρου 
(Βλ. π.χ. Α´Πετρ. 1, 5-9. 21κ.α.), κατά 
την οποία, ναί μεν ῾ο δίκαιος εκ πίστεως 
ζήσεται᾽ (Ρωμ. 1,17), αλλά η πίστη αυτή 
εκφράζεται με τα έργα της πίστεως, με 
τη μετάνοια δηλαδή του ανθρώπου, και 
με τον καρπό της πίστεως, την αγάπη. 
῾Πίστις δι᾽ αγάπης ενεργουμένη᾽ (Γαλ. 
5, 6) κατά τη συνοπτική διατύπωσή 
του, που σημαίνει ότι τότε η χριστιανική 
πίστη ζωντανεύει και ενεργοποιείται, 
όταν ακολουθεί τον δρόμο της αγάπης. 
Πρόκειται για διαφορετική διατύπωση 
της διδασκαλίας και του αποστόλου 
᾽Ιακώβου, κατά την οποία ῾η πίστις 
χωρίς των έργων νεκρά εστι᾽ (2, 18).

Διαφορετικά, η πίστη μόνη μπορεί 
να θεωρηθεί και ως δαιμονική, αφού 
῾και τα δαιμόνια πιστεύουσιν και 
φρίττουσι᾽( ᾽Ιακ. 2,19).῎Ετσι πίστη 
και έργα (πίστεως) συμπορεύονται 
στη χριστιανική παράδοση, ενώ 
οποιαδήποτε διάσπαση της πίστεως από 
τα έργα ερμηνεύεται ως το αποτέλεσμα 
της συγχύσεως της ψυχής και του 
διασπασμένου νού των αιρετικών. Η 
εσωτερική δηλαδή διάσπαση, την οποία 
ζούν οι αιρετικοί, λόγω της ενεργούσας 
μέσα τους αμαρτίας, τους οδηγεί και στο 
να βλέπουν διασπασμένη τη θεολογία 
των αποστόλων Πέτρου και Παύλου. 
Με άλλα λόγια και στο σημείο αυτό 
επιβεβαιώνεται η ψυχολογική αρχή, 
σύμφωνα με την οποία ο κάθε άνθρωπος 
για την κατανόηση του κόσμου 
προβάλλει στην πραγματικότητα τον 
ίδιο του τον εαυτό: αυτό που ζεί, το 
προεκτείνει και προς τα έξω.

Στην πιθανή ένσταση ότι ιστορικά 
υπήρξε κάποια σύγκρουση των 
πρωτοκορυφαίων – όταν ο απόστολος 
Παύλος τότε που ῾ήρθε ο Πέτρος 

στην ᾽Αντιόχεια, του αντιμίλησε κατά 
πρόσωπο, γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. 
Γιατί πριν έρθουν μερικοί άνθρωποι του 
᾽Ιακώβου, έτρωγε στα κοινά δείπνα μαζί 
με τους εθνικούς.

Σαν ήρθαν όμως, υποχωρούσε και 
διαχώριζε τη θέση του, επειδή φοβόταν 
τους ᾽Ιουδαίους᾽ (Πρβλ. Γαλ. 2,11 εξ.) 
– η απάντηση δεν είναι διαφορετική: 
η διαφωνία ήταν για την τακτική του 
Πέτρου απέναντι στους εθνικούς και 
όχι για την πίστη και την αλήθεια που 
ζούσε.

Γι᾽ αυτό και η ᾽Εκκλησία μας, είπαμε, 
πρόβαλε και προβάλλει συνεχώς την ε 
ν ο τ η τ α τους μέσα και από την εικόνα 
της εορτής τους, όπου τους τοποθετεί 

Πέτρου και Παύλου: Οι Πρωτοκορυφαίοι απόστολοι
σε εναγκαλισμό.

Η μεγάλη λοιπόν εορτή των αγίων 
αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που 
η ᾽Εκκλησία μας τη συνοδεύει και με 
νηστεία (γι᾽ αυτούς γίνεται η νηστεία 
και όχι για την επομένη, της σύναξης 
των αποστόλων), μας υπενθυμίζει 
τη βασική αλήθεια της πίστεώς μας 
ότι δεν μπορούμε να σωθούμε και 
να σχετιστούμε με τον Χριστό, αν 
μαζί με την πίστη μας σε ᾽Εκείνον 
δεν κινητοποιηθεί και όλη η ζωή μας. 
Με απλά λόγια, η αγάπη μας για τον 
συνάνθρωπο (αυτό σημαίνει κυρίως 
κινητοποίηση του εαυτού μας) αποτελεί 
και τη σπουδαιότερη επιβεβαίωση της 
πραγματικής πίστεώς μας.
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης συμμετείχε σε μια 
παγκόσμια τηλεδιάσκεψη που είχε 
στον πυρήνα της τα Ελληνόπουλα 
σε ολόκληρο τον πλανήτη αλλά και 
παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων που 
μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε 
με μαθητές και δασκάλους από 16 
σχολεία που βρίσκονται σε διάφορα 
μέρη του κόσμου: Από το Μπουένος 
Άιρες της Αργεντινής ως το Λος 
Άντζελες των ΗΠΑ και το Βανκούβερ 
του Καναδά, και από την Ευρώπη 
και τα Βαλκάνια ως την Κινσάσα του 
Κονγκό και την Αυστραλία.

Η τηλεδιάσκεψη σφράγισε με αυτό 
τον τρόπο την επιτυχία που σημειώνει 
η ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας staellinika.com, η 
οποία αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, 
της ελληνικής μυθολογίας και του 
πολιτισμού.

Η πλατφόρμα είναι το αποτέλεσμα της 
συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας 
Απόδημου Ελληνισμού με το Κέντρο 
Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο 
Simon Fraser του Καναδά και 
δημιουργήθηκε με αποκλειστική δωρεά 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στην 
τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ 
άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
κ. Ελπιδοφόρος και ο διευθυντής 
του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser κ. 
Δημήτρης Κράλλης.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης 
ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Σεβασμιώτατε, αγαπητέ μου 
Υπουργέ, φίλες και φίλοι από τις 

πέντε ηπείρους, χαίρομαι πάρα 
πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας και 
μου δίνεται η δυνατότητα να σας 
βλέπω, να επικοινωνώ μαζί σας, για 
να προσθέσω και εγώ τη δική μου 
φωνή στήριξης σε μία πολύ σπουδαία 
πρωτοβουλία του Υφυπουργείου, 
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 
Ελληνισμού, του Υφυπουργού, αλλά 
και της έδρας ελληνικών σπουδών στο 
Simon Fraser University, μία έδρα η 
οποία δημιουργήθηκε με την ευγενική 
χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος.

Κάποιοι που παρευρίσκονται σε αυτή 
την τηλεδιάσκεψη ίσως να θυμούνται 
την επίσκεψή μου στο Simon Fraser 
University, πρέπει να ήταν κύριε 
Κράλλη πριν από από 8 χρόνια εάν 
θυμάμαι καλά, που είχα επισκεφτεί την 
έδρα και (ήταν εκεί) ένας σπουδαίος 
άνθρωπος -δυστυχώς δεν είναι μαζί 
μας σήμερα- που έβαλε και αυτός τη 
δική του σφραγίδα για να τρέξει αυτό 
το project. Είναι πάρα πάρα πολύ 
σημαντικό για μένα Σεβασμιώτατε να 
μπορούμε να έχουμε ένα εργαλείο 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, το 
οποίο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, έχει 
δηλαδή μία ψηφιακή υποδομή, είναι 
εύχρηστο, πατάει πάνω στη σύγχρονη 
τεχνολογία, αλλά αξιοποιεί και τον 
πλούτο της ελληνικής ιστορίας και της 
ελληνικής μυθολογίας για να κάνει 
το μάθημα της ελληνικής γλώσσας 
ζωντανό και ευχάριστο, για όσους 
και για όσα κυρίως παιδιά θέλουν να 
κρατήσουν ζωντανή την επικοινωνία 
με την ελληνική γλώσσα.

Και το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς 
ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσο 
σημαντικό στοιχείο, αναπόσπαστο 
στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας 
είναι η εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας. Και σήμερα έχουμε πολλές 
περισσότερες δυνατότητες πια με 

την τεχνολογία να μπορούμε να 
κάνουμε αυτή την πρώτη επαφή με 
την ελληνική γλώσσα πιο εύκολη, πιο 
βατή και τα παιδιά από κάθε γωνιά 
του κόσμου είτε είναι στην Αμερική, 
είτε είναι στην Κινσάσα στην Αφρική, 
είτε είναι στην Αυστραλία, είτε είναι 
στην Ασία, είτε είναι παιδιά τα οποία 
έχουν ελληνικές ρίζες, είτε είναι παιδιά 
που δεν έχουν ελληνικές ρίζες, αλλά 
ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας, να μπορούν να 
κάνουν τα πρώτα τους βήματα και να 
εξοικειώνονται με την ομορφιά και με 
τον πλούτο της γλώσσας μας.

Οπότε είμαι εδώ για να πω θερμά 
συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν 
για αυτήν τη διαδικτυακή πλατφόρμα. 
Να σας πω ότι θα έχει την απόλυτη 
στήριξή μου, καθώς κάνει τα επόμενα 
βήματά της. Οτι θα ενδιαφερθώ 
προσωπικά για να δούμε πώς 
μπορούμε να την εμπλουτίσουμε 
ολοένα και περισσότερο και να πω και 
πάλι ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην 
έδρα των ελληνικών σπουδών στο Si-
mon Fraser και στο Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος χωρίς την ευγενική χορηγία 
του οποίου αυτό το εγχείρημα δεν θα 
ήταν σήμερα εφικτό.

Και πάλι συγχαρητήρια από 
καρδιάς και θέλω με πολύ μεγάλη 
ανυπομονησία να ακούσω τις δικές 
σας ιστορίες, τις δικές σας εμπειρίες, 
τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών μας, 
αλλά και των παιδιών που κάνουν τα 
πρώτα τους βήματα στην εκμάθηση 
της ελληνικής γλώσσας».

Από την πλευρά της κυβέρνησης 
στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν 
επίσης ο υφυπουργός παρά τω 
Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το 
Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου 
Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο 

Ελληνισμό Κωνσταντίνος Βλάσης 
και Γενικός Γραμματέας Αποδήμου 
Ελληνισμού Ιωάννης Χρυσουλάκης.

Παίρνοντας τον λόγο μετά τον 
πρωθυπουργό, ο Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος επεσήμανε 
ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι 
οικουμενικός και δεν φοβάται να έρθει 
σε επαφή με άλλους. «Η ελληνική 
γλώσσα είναι ένα χρυσό κλειδί που μας 
βάζει μέσα σε ένα θησαυροφυλάκιο 
γεμάτο από θησαυρούς που είναι 
αδαπάνητοι. Όσο και να μοιραστούμε 
αυτούς τους θησαυρούς του 
πολιτισμού μας ποτέ δεν θα μειωθούν, 
ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί», είπε.

Ο κ. Ελπιδοφόρος τόνισε επίσης ότι 
η Αρχιεπισκοπή έχει θέσει ως μία από 
τις «βασικές προτεραιότητές της τη 
στήριξη της ελληνικής γλώσσας και με 
τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης, 
προσθέτοντας ότι η Εκκλησία είναι 
παρούσα ώστε να βοηθήσει όπως 
μπορεί.

Μετά από τις πρώτες 11.000 
εγγραφές σε 110 κράτη, το staellinika.
com υιοθετήθηκε σαν ένα επιπλέον 
εκπαιδευτικό εργαλείο σε σχολεία της 
Βορείου Αμερικής και θα συνεχίσει 
στον Καναδά, στην Αγγλία και στην 
Αυστραλία.

Δάσκαλοι και παιδιά ανέφεραν ότι 
η πλατφόρμα staellinika.com είναι 
ιδιαίτερα ελκυστική και στο πλαίσιο 
αυτό ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε 
να βοηθήσει ώστε να επεκταθεί και 
σε άλλες γλώσσες και συστήματα. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε, 
επίσης, την ικανοποίησή του για την 
προετοιμασία του ειδικού επετειακού 
κεφαλαίου «staellinika-1821» το οποίο 
θα είναι έτοιμο για τον εορτασμό των 

Τηλεδιάσκεψη Κυρ. Μητσοτάκη με παιδιά 
που μαθαίνουν ελληνικά σε όλο τον κόσμο

[
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200 ετών από την Επανάσταση το 
2021.

Διάλογοι με παιδιά 
που μαθαίνουν ελληνικά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε 
την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να 
συνομιλήσει στα ελληνικά με τον 
7χρονο Λάζαρο Παναγόπουλο, ο 
οποίος ζει στο Μπουένος Άιρες της 
Αργεντινής και ο οποίος διδάσκεται την 
ελληνική γλώσσα στο Σαββατιάτικο 
Σχολείο Ένωσης Πελοποννησίων της 
πόλης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε 
επίσης με δύο αγόρια από τη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό, τον Νικόλα 
(Nicolas) και τον Βενέδικτο (Benedicte), 
τα οποία δεν έχουν μεν ελληνικές ρίζες 
αλλά μαθαίνουν με αγάπη την ελληνική 
γλώσσα επί τρία χρόνια, με τη βοήθεια 
των Ιεραποστολικών Ελληνικών 
Σχολείων της Κινσάσα, όπου συνολικά 
διδάσκονται την ελληνική γλώσσα 
περίπου 80 παιδιά.

Μιλώντας στα ελληνικά, ο Νικόλας 
ανέφερε ότι θέλει να γίνει χειρούργος 
όταν μεγαλώσει, ενώ ο Βενέδικτος 
είπε ότι θέλει να γίνει παιδίατρος. 
«Μπράβο, χρειαζόμαστε πάντα 
περισσότερους και καλούς γιατρούς», 
δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Σε μία ένδειξη της διασποράς της 
ελληνικής γλώσσας στην αφρικανική 
χώρα, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε 
και με την Χριστίνα Μπαρτζή, 
μαθήτρια στο Ελληνικό Σχολείο 
της Κινσάσα, η οποία ετοιμάζεται 
να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις 
ώστε να σπουδάσει μηχανικός 
υπολογιστών στη χώρα μας. «Κάθε 
επιτυχία σου εύχομαι στις εξετάσεις, 
μακάρι να σε έχουμε μαζί μας από 

το επόμενο έτος, και διάλεξες κι ένα 
εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο 
να σπουδάσεις», είπε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

Τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, και συγκεκριμένα 
το σχολείο Odyssey Charter School 
στην πολιτεία του Ντέλαγουερ, 
όπου ουδείς από τους μαθητές που 
μαθαίνουν ελληνικά έχει ελληνική 
καταγωγή.

Ο Πρωθυπουργός, στο τέλος, 
προσκάλεσε όλα τα παιδιά που 
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη να 
επισκεφτούν την Ελλάδα το καλοκαίρι 
του 2021, φιλοξενούμενα δωρεάν για 
δύο εβδομάδες, ώστε να εντρυφήσουν 
περαιτέρω στην ελληνική γλώσσα 
και στον πολιτισμό. Αυτό το σχέδιο 
θα πραγματοποιηθεί μέσα από τα 

προγράμματα φιλοξενίας της Γενικής 
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.

Τα χαρακτηριστικά της 
πλατφόρμας

Η πλατφόρμα staellinika.com 
προσεγγίζει κοινό όλων των ηλικιών, 
από την προσχολική ηλικία και 
απευθύνεται κυρίως στην Ομογένεια. 
Οι εφαρμογές και η διαδικτυακή 
πλατφόρμα έχουν δημιουργηθεί 
από μία ομάδα Ελλήνων διαφόρων 
ειδικοτήτων πάνω στην τεχνολογία, 
την εκπαίδευση και τα πολυμέσα, οι 
οποίοι δουλεύουν σε αποκεντρωμένο 
εργασιακό περιβάλλον, από την 
Ελλάδα, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. 
Παρέχεται με χορηγία του ΙΣΝ και 
μηδενικό κόστος για το Δημόσιο.

Στην Α’ φάση η πλατφόρμα λειτουργεί 

για αγγλόφωνα παιδιά. Λειτουργεί σε 
όλους τους υπολογιστές, σε tablet και 
κινητά τηλέφωνα και υποστηρίζεται 
από το σύστημα iOS. Στην Β’ φάση, 
θα προστεθούν νέα κεφάλαια, θα 
υποστηρίζεται και από σύστημα An-
droid και θα διατεθεί και στα Γαλλικά, 
Ισπανικά και Γερμανικά.

Το staellinika.com έχει 
χαρακτηριστικά παιχνιδιού, είναι 
ιδιαίτερα φιλικό και ευχάριστο. 
Απευθύνεται και σε παιδιά που δεν 
φοιτούν σε ελληνικά σχολεία αλλά 
υπάρχει και δομημένη του έκδοση για 
ομογενειακά σχολεία. Χρησιμοποιεί 
την πλέον σύγχρονη τεχνολογία 
με ισχυρά στοιχεία παιδαγωγικής 
και αυτορυθμιζόμενης μάθησης. Οι 
εκπαιδευτικοί που το χρησιμοποιούν 
υποστηρίζονται με εκπαιδευτικά 
εγχειρίδια.
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συνάντηση 

της σκηνοθέτιδας 
της ταινίας 

“Man of God” 
για τη ζωή του 
αγ. Νεκταρίου, 

με τον Πατριάρχη 
αλεξανδρείας 

Θεόδωρο
Για την ταινία “Man of God” που γυρίζεται 

στην Ελλάδα με διεθνές καστ ηθοποιών, 
ενημερώθηκε απευθείας από την Ελένα 
Πόποβιτς, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας. 
Ειδικότερα, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας 
και Πάσης Αφρικής κ.κ Θεόδωρος έδωσε 
την ευλογία του στην σκηνοθέτιδα και 
σεναριογράφο για την συγκεκριμένη ταινία 
Man of God (άνθρωπος του Θεού) η οποία 
ζωντανεύει την ζωή του Αγίου Νεκταρίου 
στη μεγάλη οθόνη.

Η συνάντηση της σεναριογράφου 
και σκηνοθέτιδος με τον Προκαθήμενο 
της Αλεξανδρινής Εκκλησίας 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
πατριαρχικού Μετοχίου στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
αυτής, ο Μακαριώτατος ενημερώθηκε 
για το σενάριο και για τα γυρίσματα της 
ταινίας και όπως δήλωσε στο Διεθνές 
Πρακτορείο Ορθοδοξία, που ήταν παρών 
στη συνάντηση, η ταινία αυτή έρχεται την 
κατάλληλη εποχή αφού το Νοέμβριο του 
2020, θα έχουν κλείσει 100 χρόνια από την 
κοίμηση του σύγχρονου αυτού αγίου.

Μάλιστα επανέλαβε ότι το Πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας θα πραγματοποιήσει 
ταπεινές εκδηλώσεις για την μνήμη του 

μεγάλου αγίου του οποίου η πορεία 
συνδέεται με το Πατριαρχείο.

Ο Μακαριώτατος μάλιστα άκουσε με 
μεγάλο ενδιαφέρον, τις πληροφορίες για 
τα γυρίσματα ενώ ρώτησε να μάθει και για 
το καστ που θα κληθεί να ενσαρκώσει τους 
ρόλους των προσώπων τα οποία έπαιξαν 
ρόλο στην ζωή του Αγίου.

Μάλιστα είπε στην σεναριογράφο ότι ο 
ίδιος περνάει αρκετή ώρα στο παρεκκλήσι 
του Μετοχίου των Αθηνών όπου βρίσκεται 
η εικόνα του Αγίου, όταν έρχεται στην 
Αθήνα.

Η  κινηματογραφική ταινία, αναφέρεται 
στον βίο του Αγίου μέχρι και τη στιγμή 
που εκείνος παρέδωσε την ψυχή του 
στον Κύριο. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος 
που η Αμερικανίδα Ελένα Πόποβιτς, 
σεναριογράφος και σκηνοθέτις, συνέλαβε 
την ιδέα αυτής της ταινίας.

Το 2012 ταξιδεύοντας από την Σερβία 
για το Λος Άτζελες σε ένα ταξίδι ρουτίνας, 
διάβασε τον βίο του Αγίου Νεκταρίου και 
αυτό ήταν αρκετό για να την εμπνεύσει 
όσον αφορά στο σενάριο πάνω στο οποίο 
βασίζονται σήμερα τα γυρίσματα της 
ταινίας.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε 
διάφορα μέρη από όπου πέρασε ο Άγιος 
Νεκτάριος, αλλά και στην Αίγινα καθώς και 

στο νοσοκομείο που 
άφησε την τελευταία 
του πνοή.

Στη διεθνή παρα-
γωγή που έχει 
άρωμα Χόλυγουντ, 
Αμερικανοί cast-
ing director και 
agents προχώρησαν 
σε συμφωνία με 
ονόματα της διεθνούς 
κινηματογραφικής 
σκηνής.

Ανάμεσα στους 
Α μ ε ρ ι κ α ν ο ύ ς 
ηθοποιούς έκπληξη 
αποτελεί η παρουσία 
του Μίκυ Ρουρκ, ενώ 
θα πρωταγωνιστούν 
και Ρώσοι ηθοποιοί όπως ο Αλεξάντερ 
Πετρόφ, αρκετοί αγαπημένοι Έλληνες 
ηθοποιοί μεταξύ των οποίων, ο Άρης 
Σερβετάλης ο οποίος πρωταγωνιστεί 
υποδυόμενος τον Άγιο Νεκτάριο αλλά 
και οι Νικήτας Τσακίρογλου, Γεράσιμος 

Σκιαδαρέσης, Γιάννης Στάνκογλου και 
άλλοι

Σημαντικό ρόλο που έχει στενή 
σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο ερμηνεύει 
ο Χολυγουντιανός ηθοποιός Τζόναθαν 
Τζάκσον βραβευμένος με 5 βραβεία ΕΜΜΥ.

https://www.exapsalmos.gr
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Ένα μεγαλειώδες ανάκτορο θαμμένο στη σκόνη: 
Η μεγαλύτερη ανακάλυψη στην ιστορία της αρχαιολογίας

Δύσκολα βρίσκει κανείς ανθρώπους που 
να αγαπούν και να υπερηφανεύονται για τον 
τόπο και την καταγωγή τους περισσότερο 
από τους Κρητικούς. Και στους πολλούς και 
καλούς λόγους που έχουν οι κάτοικοι αυτού 
του νησιού για να νιώθουν έτσι περίοπτη 
θέση κατέχει ο Μινωικός πολιτισμός και 
επακόλουθα η κοιτίδα του. Η μαγευτική 
Κνωσσός, για την οποία κάποτε ο Νίκος 
Καζαντζάκης έγραψε πως εκεί η καρδιά του 

επισκέπτη χτυπά διαφορετικά κι ο νους του 
γεμίζει με ερωτηματικά…

Για αιώνες πάντως ερωτηματικά είχαν 
δημιουργήσει οι μύθοι και οι θρύλοι που 
είχαν συνδεθεί με τον μεγαλύτερο πολιτισμό 
που είχε ανθίσει πριν από χιλιετίες στην 
Μεσόγειο. Κι ενώ η ύπαρξη μυθολογικών 
πλασμάτων και προσώπων, όπως για 
παράδειγμα ο Μινώταυρος, ο καρπός του 
απαγορευμένου έρωτα της Πασιφάης με τον 

ταύρο του Δία, προφανώς αμφισβητείται, 
δεν ισχύει το ίδιο για όσα έφερε στο φως η 
αρχαιολογική σκαπάνη.

Οι ανασκαφές προσέφεραν απτές 
αποδείξεις της συνεχούς και ακμάζουσας 
ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή, 
αλλά και στοιχεία του πόσο μπροστά 
από την εποχή τους υπήρξαν οι κάτοικοι 
της συγκεκριμένης γωνιάς του πλανήτη. 
Φορείς ενός πολιτισμού που γοήτευσε και 
σαγήνευσε την φαντασία των επιστημόνων, 
που ένιωσαν δικαιωμένοι για τις θεωρίες 
και τις απόψεις τους όταν αποκαλύφθηκε 
στην πλήρη έκτασή του το μεγαλείο του 
ανακτόρου της Κνωσσού, της… έδρας του 
μυθικού γιου του Δία και της Ευρώπης, του 
βασιλιά Μίνωα, ιδρυτή και θεματοφύλακα 
του μνημειώδους Μινωικού πολιτισμού.

Η πρώτη μεγάλη και συστηματική 
για την εποχή απόπειρα ανασκαφής 
πραγματοποιήθηκε το 1878 από τον Μίνωα 
Καλοκαιρινό. Αν και η Κρήτη βρισκόταν 
ακόμη υπό τουρκικό ζυγό, ο Ηρακλειώτης 
κατόρθωσε να πετύχει πολλά, παρά τις 
αντιξοότητες. Από το δικό του πείσμα και την 
δική του δουλειά αποκαλύφθηκαν τμήματα 
των αποθηκών του δυτικού τμήματος 
του ανακτόρου και μια σειρά λίθων που 
μαρτυρούσαν πως κάτι πολύ μεγαλύτερο 
–και πιο κοντά στις μυθικές «υπερβολές» 
βρισκόταν εκει.

Στις αρχές του 20ού αιώνα ο Σερ Άρθουρ 
Έβανς αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την 
«δουλειά». Έχει στη διάθεσή του χρόνο, 
χρήμα και μια ακόρεστη όρεξη να δικαιώσει 
εκείνους που πιστεύουν. Η ανασκαφή θα 
συνεχιστεί επί τρεις δεκαετίες και θα φέρει 
στην επιφάνεια το μεγαλειώδες ανάκτορο, 
το παλάτι του βασιλιά και αποδείξεις που 
αφήνουν τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό.

Αν και εκ των υστέρων ο Βρετανός 
κατηγορήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο 
συμπεριφέρθηκε στο μνημείο (όπως 
η χρήση τσιμέντου στις προσπάθειες 
αναστήλωσης) κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει τις προθέσεις του αλλά και 
το γεγονός ότι ήταν η δική του εργασία 
που παγίωσε και θεμελίωσε την σημερινή 
άποψη και γνώση που κατέχουμε για τον 
Μίνωα, την εποχή του, την Κρήτη αλλά και 
την πορεία του ίδιου του ανθρωπίνου είδους 
και της εξέλιξής του.

Στα 20.000 τετραγωνικά μέτρα που 
καλύπτει το ανάκτορο βρίσκει κανείς 
αποδείξεις που μαρτυρούν ότι οι κάτοικοι 
που ζούσαν εκεί από την 8η χιλιετία προ 
Χριστού κιόλας είχαν αναπτύξει πολιτισμό 
που τους φέρνει πιο κοντά στις σύγχρονες 

κοινωνικές δομές και θεσμούς παρά 
στους κοντινούς (χρονικά) σε αυτούς 
ανθρώπους της ίδιας ιστορικής περιόδου. 
Στην πραγματικότητα ο Έβανς και όσοι 
ακολούθησαν άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την διαδρομή 
του είδους μας. Στην Κνωσσό, στην Κρήτη 
γενικότερα, είχαν ήδη αναπτυχθεί και 
δημιουργηθεί θρησκείες, τόποι λατρείας 
για την γυμνόστηθη μορφή με τα φίδια στα 
χέρια, που συναντάται σε τοιχογραφίες, 
αγάλματα και κάθε μορφή τέχνης. Οι 
ίδιες πηγές παρουσιάζουν το υψηλό 
επίπεδο στο οποίο έφτασε ο ανθρώπινος 
νους και την έκταση της επινόησης και 
της εφευρετικότητας που χρειάστηκε 
προκειμένου να κατασκευαστούν δίκτυα 
ύδρευσης, αποχέτευσης, αποθήκες 
διατήρησης τροφίμων, δρόμοι, φωταγωγοί 
κι ένα σωρό άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις 
που σε κάνουν να αναρωτιέσαι για το 
τεχνολογικό επίπεδο το οποίο κατείχαν οι 
άνθρωποι πριν από χιλιάδες χρόνια.

Το θαύμα της Κνωσσού όμως δεν 
περιορίζεται στην εκπληκτική τεχνολογία 
την οποία θα έπρεπε να κατέχουν οι 
Μινωΐτες για τις κατασκευές τους. Εξίσου 
εντυπωσιακό, αν όχι εντυπωσιακότερο, 
είναι το κοινωνικό επίπεδο το οποίο 
κατείχε αυτός ο μεγαλοπρεπής πολιτισμός. 
Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε πια, υπήρχαν 
γιορτές, τέχνες, παιχνίδια, αθλοπαιδιές, 
που σε άλλα σημεία της Γης εμφανίστηκαν 
μετά από αιώνες ή και χιλιάδες χρόνια. Η 
Κνωσσός δεν ήταν απλά μια μεγαλούπολη 
της εποχής της, αλλά η ίδια η εποχή της…

Τα ερείπια του παλατιού προκαλούν 
δέος στους επισκέπτες μόνο και μόνο στην 
σκέψη ότι περπατούν και έρχονται σε επαφή 
με τους θεμελιωτές της ζωής, με την μορφή 
που την γνωρίζουμε σήμερα. Το ανάκτορο 
είναι ένας αδιάψευστος μάρτυρας που για 
χρόνια παρέμενε θαμμένος και σιωπηλός. 
Όμως το μεγαλείο δεν μπορεί να μένει για 
πολύ καιρό έτσι. Δεν περιορίζεται ούτε από 
τόνους χώματος που για χρόνια δοκίμασε 
να το «φιμώσει». Και όταν –επιτέλους- ήρθε 
ξανά σε επαφή με τον αέρα της Κρήτης 
δεν σταμάτησε να φανερώνει τα θαυμαστά 
μυστικά του. Όλα εκείνα μέσα και γύρω 
από την επιβλητική Αίθουσα του Θρόνου 
που φέρνουν τον Μινωϊκό πολιτισμό στην 
κορυφή της εξέλιξης του είδους. Και αυτή 
η διαπίστωση είναι που κάνει –όπως τόσο 
ταιριαστά έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης- τον 
νου να αναρωτιέται και την καρδιά να χτυπά 
σε άλλο τέμπο…

menshouse.gr
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ενα τραγικό 
περιστατικό συνέβη στο Γουαϊτστόουν 
το βράδυ της Κυριακής, όταν η 
Αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι ομογενή 
και τον έπληξε με taser, με αποτέλεσμα 
ο 29χρονος Γιώργος Ζαπάντης να 
πάθει καρδιακή προσβολή και να 
πεθάνει.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας έγινε 
μετά την λανθασμένη πληροφορία 
που δέχθηκε για περαστικό πως ο 
ομογενής οπλοφορούσε. Οταν οι 
αστυνομικοί εισέβαλαν σπίτι του, τον 
είδαν ντυμένο μονομάχο, να φορά 
κράνος και να κρατάει ένα σπαθί 
σαμουράι.

Η μητέρα του 29χρονου ομογενή 
μίλησε στον «Εθνικό Κήρυκα» («Ε.Κ.») 
για το τραγικό περιστατικό που από 
την μια στιγμή στην άλλη της στέρησε 
για πάντα τον γιο της. «Τον έχασα για 
το τίποτα. Χωρίς να έχει τσακωθεί με 
κανέναν, χωρίς να πειράξει κανέναν. 
Είναι τραγικό. Επιτρέπεται να γίνονται 
τέτοια πράγματα;» μας είπε η κ. 
Αθανασία Ζαπάντη.

Η ίδια, περιγράφει πώς ακριβώς 
έγιναν τα πράγματα. «Ο γιος μου ήταν 

στην αυλή του σπιτιού μας. Του 
αρέσει η ξιφομαχία. Εχει ένα σπαθί 
και με αυτό ήταν έξω και έπαιζε. 
Ενας περαστικός που περνούσε με 
το σκύλο του στο δρόμο, τον είδε 
και πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία. 
Το παιδί μου όμως δεν ενοχλούσε 
κανέναν», είπε η κ. Ζαπάντη.

Η ίδια διαψεύδει τα όσα 
γράφτηκαν πως ένας γείτονας που 
παρενοχλούσε τον 29χρονο κάλεσε 
την Αστυνομία. «Οχι, δεν πήρε 
αυτός τηλέφωνο, αν και όντως τον 
ενοχλούσε συχνά. Ο περαστικός 
πήρε καθώς φοβήθηκε πως ο 
Γιώργος κρατούσε τουφέκι και όχι 
σπαθί» συμπλήρωσε.

Η Αστυνομία έφτασε στο σπίτι 
του Ζαπάντη στην 150η οδό του 
Γουαϊτστόουν λίγο μετά τις 9:30 το 
βράδυ, μετά την καταγγελία πως 
οπλοφορούσε. Οταν αρνήθηκε να 
υπακούσει στις επανειλημμένες 
εκκλήσεις των τεσσάρων 
αστυνομικών να πετάξει το σπαθί, 
εκείνοι του προκάλεσαν ηλεκτροσόκ 
με το taser δύο φορές και τον 
συνέλαβαν. O Ζαπάντης φέρεται να 
υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο 

ασθενοφόρο και πέθανε αργότερα στο 
«New York Presbyterian» του Κουίνς.

Δύο γείτονες που ήταν μάρτυρες 
στο περιστατικό δήλωσαν στη “New 
York Daily News” πως ο Ζαπάντης, 
ο οποίος έπασχε από διπολισμό, δεν 
απειλούσε κανέναν με το σπαθί όταν 
ο γείτονας κάλεσε την αστυνομία. Τα 
πράγματα οξύνθηκαν όταν έφτασαν 
εκεί οι αστυνομικοί. Ο Ρίκι Νόμπλ και η 
16χρονη κόρη του Σακίρα ο 29χρονος 
τράβηξαν βίντεο με το στιγμιότυπο. Οι 
τέσσερις αστυνομικοί περικύκλωσαν τον 
Ζαπάντη και του φώναζαν να πέσει κάτω 

Ομογενής από το Κουίνς 
πέθανε μετά από επίθεση 

αστυνομικών εναντίον 
του με τίζερ

στο έδαφος και να βάλει τα χέρια του 
πίσω. Την ίδια στιγμή τον χτύπησαν με 
το taser.

Σύμφωνα με το βίντεο, ο 29χρονος 
ήταν άοπλος όταν συνελήφθη. 
«Υπήρχαν στιγμές που ο Τζορτζ 
έλεγε στους αστυνομικούς ότι δεν 
μπορούσε να αναπνεύσει. Εκείνοι του 
απάντησαν: «μην το λες αυτό, κανένας 
δεν σε πνίγει» είπαν ο Νόμπλ και η 
κόρη του. Οι ίδιοι πρόσθεσαν πως ο 
29χρονος πήγαινε στην εκκλησία και 
φρόντιζε την 33χρονη αδελφή του που 
έπασχε από σύνδρομο Ντάουν.

ΟμΟγΕΝΕΙΑ
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